
Número 402 VII lexislatura 17 de agosto de 2007

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO

1. Procedementos de natureza normativa
1.2.1. Proxectos de lei

Admisión a trámite a apertura do prazo de presentación de

emendas

- 07/PL-0032 (22747)

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

de creación do Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Químicas/os de

Galicia 62509

3. Procedementos de control e impulso
3.6. Proposicións non de lei
3.6.1. Poposicións non de lei en Pleno

- 07/PNP-0355 (22660)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro e 2 deputados máis

Sobre o proxecto “Variante do trazado tramo: O Porriño-Vigo (Pon-

tevedra)” 62522

- 07/PNP-0356(22727)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Palmou Lorenzo, Xesús

sobre rexeitamento ao uso da violencia como instrumento de acción

política e para que a  Xunta de Galicia leve a cabo accións de sen-

sibilización social para o illamento dos violentos 62524

3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

- 07/PNC-0392 (22703)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa á publicación no Diario Oficial de Galicia das vixentes nor-

mas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego 62526

(Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es)



- 07/PNC-0393 (22718)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre o pagamento inmediato da parte correspondente ao Estado

das axudas destinadas á flota galega que se dedica á captura da

anchoa 62529

4. Procedementos de información
4.1. Solicitudes de comparecencia
4.1.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

- 07/CPC-0209 (22717)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Da Sra. conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos para que explique

en afectan as previsións contidas no Plan de Reequilibrio Territorial

de Galicia ao labor que ten previsto desenvolver o seu departamento

e, de xeito especial, para que clarexe os aspectos relativos ás actua-

cións a execurtar, os orzamentos dos que se dispón e os prazos de

execución de cada un das previsións contidas neste plan 62532

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

- 07/POP-0480 (22657)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar

Sobre as razóns polas que a Consellería de Política Territorial,

Obras Públicas e Transportes impugnou o Decreto polo que se

aproba a Norma do hábitat galego, presentada pola Consellería de

Vivenda e Solo 62533

4.3.2. Preguntas orais en Comisión

- 07/POC-2007 (22661)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro e López-Chaves Castro, Ignacio Javier

Sobre a remisión ao Parlamento de  Galicia do Plan sectorial de Vigo

e a súa área de influencia, e as demandas dos concellos de Mos e

O Porriño 62535

- 07/POC-2008(22702)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Ruíz Rivas, Manuel Santos

sobre as razóns de seleccionar os Concellos de Vigo, Allariz, San-

tiago de Compostela e Viveiro para participar na saída da “Vuelta

Ciclista a España 2007” 62537

- 07/POC-2010(22716)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a brusca caída de prezos da costeira do bonito 62539

- 07/POC-2011(22714)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

relativa á aparición de galegos e galegas que figuran, suposta-

mente, contra a súa vontade, como candidatos e candidatas en

diversas listas electorais do Partido Popular no País Basco, e as

medidas que se adoptarán ao respecto 62541

- 07/POC-2012(22735)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

sobre as previsións de instalación na Costa da Morte dunha base de

repostaxe de combustible para helicópteros de salvamento marítimo

62544

- 07/POC-2014(22741)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

sobre a razón da presentación dunha cuestión de competencia con-

tra o Real Decreto 395/2007,  polo que se regula o subsistema de

de Formación Profesional para o Emprego 62547

- 07/POC-2009 (22710)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

en relación ás actuacións levadas a efecto pola Xunta de Galicia

ante as denuncias formuladas sobre a rebaixa dos niveis regula-

mentarios de esixencia nas inspeccións de ITV pola empresa con-

cesionaria 62550

- 07/POC-2013(22740)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

sobre o custo económico para a Xunta de Galicia da subcontrata-

ción do Servizo de Emerxencia 62553

- 07/POC-2015(22744)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

relativa ao Informe de Fiscalización do exercicio 2004 do Consello

de Contas en relación coa Sociedade Galega de Medioambiente

S.A. (SOGAMA) 62556

SUMARIO



- 07/POC-2016(22745)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

sobre a carne de vacún importada de Brasil 62560

4.3.3. Preguntas para resposta por escrito

- 07/2PRE-0716(22663)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 2 deputados máis

Sobre o número de solicitudes de atención de persoas en situación

de dependencia na provincia da Coruña 62562

- 07/2PRE-0717(22664)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 3 deputados máis

Sobre o número de solicitudes de atención de persoas en situación

de dependencia na provincia de Lugo 62563

- 07/2PRE-0718(22665)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 2 deputados máis

Sobre o número de solicitudes de atención de persoas en situación

de dependencia na provincia de Ourense 62564

- 07/2PRE-0719(22666)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 2 deputados máis

Sobre o número de solicitudes de atención de persoas en situación

de dependencia na provincia de Pontevedra 62565

- 07/2PRE-0720(22690)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fervenza Costas, José

Sobre a contratación de persoal para os servizos na prevención dos

lumes nos montes de Moaña 62566

- 07/2PRE-0721(22691)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fervenza Costas, José

Sobre a contratación de persoal para os servizos na prevención dos

lumes nos montes de Cangas 62568

- 07/2PRE-0722(22692)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fervenza Costas, José

Sobre a contratación de persoal para os servizos na prevención dos

lumes nos montes de Bueu 62570

- 07/2PRE-0723(22693)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fervenza Costas, José

Sobre a contratación de persoal para os servizos na prevención dos

lumes nos montes de Marín 62572

- 07/2PRE-0724(22695)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre a contratación directa do aluguer de un inmoble para depen-

dencias da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, nome do

arrendado, custe e duración 62574

- 07/2PRE-0725(22696)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre a posta en marcha de residencias públicas de maiores, cen-

tros de día e prazas residenciais desde o 3 de agosto de 2005 e o

cronograma de 3.000 prazas públicas nesta lexislatura 62576

- 07/2PRE-0726(22697)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre as reunións mantidas cos concellos desde a entrada en vigor

da Lei de Dependencia 62579

- 07/2PRE-0727(22698)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre a posta en marcha dun servizo de transporte adaptado cha-

mado 065 Social 62582

- 07/2PRE-0728(22699)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e Santalices Vieira, Miguel Ángel

sobre a distribución entre os médicos do Sergas dun formulario

“Informe de Saúde de Persoas Maiores de tres anos” 62585

- 07/2PRE-0729(22704)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 3 deputados máis

sobre a creación de novas entidades ou organismos para a xestión de

asuntos de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia 62587

SUMARIO



- 07/2PRE-0730(22705)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 3 deputados máis

sobre o número, vinculación e sistema de selección dos traballado-

res que prestan servizo nas novas entidades ou organismos para a

xestión de asuntos de competencia da Comunidade Autónoma de

Galicia desde agosto de 2005 ata hoxe 62589

- 07/2PRE-0731(22706)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López-Chaves Castro, Ignacio Javier

sobre a participación especial de Brasil na Cidade da Cultura

62591

- 07/2PRE-0732(22709)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

en relación á valoración que fai o goberno galego sobre a evolución

do índice de prezos industriais en Galicia en relación con España,

durante o primeiro semestre do ano 2007 62592

- 07/2PRE-0733(22715)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Paz Antón, Xosé Ramón

sobre os restos arqueolóxicos atopados na Praza Carlos Casares de

Xinzo de Limia 62596

- 07/2PRE-0734(22721)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre o número de solicitudes presentadas do Programa de Acolle-

mento Familiar durante 2006-2007, número de beneficiarios e outras

cuestións sobre a materia 62598

- 07/2PRE-0735(22722)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre o número de persoas dependentes na Comunidade Autónoma

de Galicia por provinciais e por grao de dependencia e outras cues-

tións sobre a materia 62601

- 07/2PRE-0736(22723)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre o número de persoas que solicitaron o cheque residencia

durante 2006-2007, número de beneficiarios e outras cuestións

sobre a materia 62603

- 07/2PRE-0737(22724)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre o número de persoas que solicitaron unha praza nunha resi-

dencia durante 2006-2007, sobre o número de persoas que foron

atendidas e outras cuestións sobre a materia 62607

- 07/2PRE-0738(22725)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e Fervenza Costas, José

sobre o momento en que a Consellería de Pesca ten previsto cubrir a

praza de xefe da Unidade Operativa do Servizo de Gardacostas en Celeiro

62609

- 07/2PRE-0740(22732)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

sobre as causas do accidente laboral ocurrido o 30 de xullo de 2007

no interior dunha nave no peirao de reparacións de Bouzas 62611

- 07/2PRE-0741(22733)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

sobre a colisión dos pesqueiros galegos “Sarridal” e “Virgen Tercera”

acaecida o 5 de xullo de 2007 62612

- 07/2PRE-0742(22742)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e da Silva Méndez, María Carme

sobre as inundacións na aldea de Monte De Dorna (Rianxo) desde

que se inicaron as obras de desdobramento da vía de alta capaci-

dade da Barbanza 62614

- 07/2PRE-0743(22746)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

sobre o número de tractores, apeiros complentarios e máquinas loco-

motrices rexistradas en Galicia no primeiro semestre do 2007, así

como a posición de Galicia no contexto das CC.AA. en relación co

incremento de máquinas agrícolas neste mesmo período 62616

- 07/2PRE-0739 (22726)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e Fervenza Costas, José

sobre a identidade das persoas que están a cubrir temporalmente as

xefaturas das unidades operativas no Servizo de Gardacostas de

Galicia e outras cuestións sobre a materia 62618

SUMARIO



6. Eleccións, designacións e propostas de
nomeamento 

6.2. Valedor do Pobo e Vicevaledores

Resolución do Valedor do Pobo, do 13 de agosto de 2007, pola que

se fai público o nomeamento dos Vicevaledores/a primeiro, segundo

e terceiro do Valedor do Pobo. 62508

SUMARIO



1. Procedementos de natureza normativa
1.2.1. Proxectos de lei

Admisión a trámite a apertura do prazo de presentación de

emendas

A Mesa do Parlamento, na reunión do 6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/PL-0032 (22747)

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

de creación do Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Quími-

cas/os de Galicia

Examinado o devandito Proxecto, verificado que reúne a

documentación e antecedentes previstos no artigo 111 do

Regulamento

A Mesa, por unanimidade, acorda:

1.º) Admitir a trámite o devandito proxecto de lei polo pro-

cedemento lexislativo ordinario.

2.º) Oír á Xunta de Portavoces para a súa asignación a comi-

sión e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Par-
lamento de Galicia.

3.º) Abrir o prazo regulamentario de 15 días hábiles para

presentación de emendas que comezará a contar a partir do

día 1 de setembro de 2007 e remata o día 18 de setembro de

2007.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

3. Procedementos de control e impulso
3.6. Proposicións non de lei
3.6.1. Poposicións non de lei en Pleno

A Mesa do Parlamento, na reunión do 6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/PNP-0355 (22660)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro e 2 deputados máis

Sobre o proxecto “Variante do trazado tramo: O Porriño-

Vigo (Pontevedra)”

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

- 07/PNP-0356(22727)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Palmou Lorenzo, Xesús

sobre rexeitamento ao uso da violencia como instrumento de

acción política e para que a  Xunta de Galicia leve a cabo

accións de sensibilización social para o illamento dos vio-

lentos

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/PNC-0392 (22703)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

relativa á publicación no Diario Oficial de Galicia das

vixentes normas ortográficas e morfolóxicas do idioma

galego

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

cualifícaa como proposición non de lei ante a

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior
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O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

A Mesa do Parlamento, na reunión do  6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite con modificacións:

- 07/PNC-0393 (22718)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre o pagamento inmediato da parte correspondente ao

Estado das axudas destinadas á flota galega que se dedica á

captura da anchoa

A Mesa, por unanimidade, admite a trámite esta iniciativa

coa seguinte corrección no encabezamento da parte resolu-

tiva: onde di “Pleno”, debe dicir “Comisión”.

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4. Procedementos de información
4.1. Solicitudes de comparecencia
4.1.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite :

- 07/CPC-0209 (22717)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Da Sra. conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos para que

explique en afectan as previsións contidas no Plan de Ree-

quilibrio Territorial de Galicia ao labor que ten previsto des-

envolver o seu departamento e, de xeito especial, para que

clarexe os aspectos relativos ás actuacións a execurtar, os

orzamentos dos que se dispón e os prazos de execución de

cada un das previsións contidas neste plan

A Mesa por unanimidade acorda a súa admisión a trámite e

o seu traslado á Mesa da Comisión, para os efectos estable-

cidos no artigo 44 do Regulamento do Parlamento de Gali-

cia.

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

A Mesa do Parlamento, na reunión do 6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite:

- 07/POP-0480 (22657)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar

Sobre as razóns polas que a Consellería de Política Territo-

rial, Obras Públicas e Transportes impugnou o Decreto polo

que se aproba a Norma do hábitat galego, presentada pola

Consellería de Vivenda e Solo

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a

cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.3.2. Preguntas orais en Comisión

A Mesa do Parlamento, na reunión do 6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite :
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- 07/POC-2007 (22661)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro e López-Chaves Castro, Ignacio Javier

Sobre a remisión ao Parlamento de  Galicia do Plan sectorial

de Vigo e a súa área de influencia, e as demandas dos con-

cellos de Mos e O Porriño

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio

Ambiente e Servizos.

- 07/POC-2008(22702)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rojo Noguera, Pilar e Ruíz Rivas, Manuel Santos

sobre as razóns de seleccionar os Concellos de Vigo, Allariz,

Santiago de Compostela e Viveiro para participar na saída da

“Vuelta Ciclista a España 2007”

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

- 07/POC-2010(22716)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel

sobre a brusca caída de prezos da costeira do bonito

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2011(22714)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

relativa á aparición de galegos e galegas que figuran, supos-

tamente, contra a súa vontade, como candidatos e candidatas

en diversas listas electorais do Partido Popular no País

Basco, e as medidas que se adoptarán ao respecto

AMesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e a súa

cualificación como pregunta con resposta oral ante a Comisión 1.ª,

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.

- 07/POC-2012(22735)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

sobre as previsións de instalación na Costa da Morte dunha

base de repostaxe de combustible para helicópteros de sal-

vamento marítimo

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

- 07/POC-2014(22741)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

sobre a razón da presentación dunha cuestión de compe-

tencia contra o Real Decreto 395/2007,  polo que se

regula o subsistema de de Formación Profesional para o

Emprego

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e

a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela,  9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

A Mesa do Parlamento, na reunión do 6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite con modificacións:

- 07/POC-2009 (22710)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

en relación ás actuacións levadas a efecto pola Xunta de

Galicia ante as denuncias formuladas sobre a rebaixa dos

niveis regulamentarios de esixencia nas inspeccións de ITV

pola empresa concesionaria

A Mesa, por unanimidade, admite a trámite esta pregunta,

coas seguintes modificacións: supresión dos nomes propios

“Manuel Simón e “Antonio Rosales”, e a substitución do

nome da empresa “Supervisión y Control” por “empresa

concesionaria da ITV”.

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 07/POC-2013(22740)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

sobre o custo económico para a Xunta de Galicia da sub-

contratación do Servizo de Emerxencia

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

coa seguinte modificación: substituir o nome da empresa

“MKPlan 21” por “empresa que xestiona o Servizo do Cen-

tro de atención de Emerxencias”.

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior

- 07/POC-2015(22744)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

relativa ao Informe de Fiscalización do exercicio 2004 do

Consello de Contas en relación coa Sociedade Galega de

Medioambiente S.A. (SOGAMA)

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

coa seguinte modificación: onde di “Unión Fenosa”, debe

dicir “unha empresa de subministración de enerxía eléctrica”.

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio

Ambiente e Servizos

- 07/POC-2016(22745)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

sobre a carne de vacún importada de Brasil

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

coa seguinte modificación: supresión do tratamento

“Excmo. Sr.”.

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

4.3.3. Preguntas para resposta por escrito

A Mesa do Parlamento, na reunión do  6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite :

- 07/2PRE-0716(22663)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 2 deputados máis

Sobre o número de solicitudes de atención de persoas en

situación de dependencia na provincia da Coruña

- 07/2PRE-0717(22664)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 3 deputados máis

Sobre o número de solicitudes de atención de persoas en

situación de dependencia na provincia de Lugo

- 07/2PRE-0718(22665)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 2 deputados máis

Sobre o número de solicitudes de atención de persoas en

situación de dependencia na provincia de Ourense

- 07/2PRE-0719(22666)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

González Méndez, María Amparo e 2 deputados máis

Sobre o número de solicitudes de atención de persoas en

situación de dependencia na provincia de Pontevedra

- 07/2PRE-0720(22690)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fervenza Costas, José

Sobre a contratación de persoal para os servizos na preven-

ción dos lumes nos montes de Moaña

- 07/2PRE-0721(22691)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fervenza Costas, José

Sobre a contratación de persoal para os servizos na preven-

ción dos lumes nos montes de Cangas

- 07/2PRE-0722(22692)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fervenza Costas, José

Sobre a contratación de persoal para os servizos na preven-

ción dos lumes nos montes de Bueu

- 07/2PRE-0723(22693)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Fervenza Costas, José

Sobre a contratación de persoal para os servizos na preven-

ción dos lumes nos montes de Marín

- 07/2PRE-0724(22695)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre a contratación directa do aluguer de un inmoble para

dependencias da Vicepresidencia da Igualdade e do Benes-

tar, nome do arrendado, custe e duración

- 07/2PRE-0725(22696)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre a posta en marcha de residencias públicas de maiores,

centros de día e prazas residenciais desde o 3 de agosto de

2005 e o cronograma de 3.000 prazas públicas nesta lexislatura

- 07/2PRE-0726(22697)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre as reunións mantidas cos concellos desde a entrada en

vigor da Lei de Dependencia

- 07/2PRE-0727(22698)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre a posta en marcha dun servizo de transporte adaptado

chamado 065 Social

- 07/2PRE-0728(22699)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e Santalices Vieira, Miguel Ángel

sobre a distribución entre os médicos do Sergas dun formu-

lario “Informe de Saúde de Persoas Maiores de tres anos”

- 07/2PRE-0729(22704)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 3 deputados máis

sobre a creación de novas entidades ou organismos para a

xestión de asuntos de competencia da Comunidade Autó-

noma de Galicia

- 07/2PRE-0730(22705)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 3 deputados máis

sobre o número, vinculación e sistema de selección dos tra-

balladores que prestan servizo nas novas entidades ou

organismos para a xestión de asuntos de competencia da

Comunidade Autónoma de Galicia desde agosto de 2005

ata hoxe

- 07/2PRE-0731(22706)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López-Chaves Castro, Ignacio Javier

sobre a participación especial de Brasil na Cidade da

Cultura

- 07/2PRE-0732(22709)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Bernardo Tahoces, Ángel

en relación á valoración que fai o goberno galego sobre a

evolución do índice de prezos industriais en Galicia en rela-

ción con España, durante o primeiro semestre do ano 2007

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 07/2PRE-0733(22715)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Paz Antón, Xosé Ramón

sobre os restos arqueolóxicos atopados na Praza Carlos

Casares de Xinzo de Limia

- 07/2PRE-0734(22721)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre o número de solicitudes presentadas do Programa de

Acollemento Familiar durante 2006-2007, número de bene-

ficiarios e outras cuestións sobre a materia

- 07/2PRE-0735(22722)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre o número de persoas dependentes na Comunidade

Autónoma de Galicia por provinciais e por grao de depen-

dencia e outras cuestións sobre a materia

- 07/2PRE-0736(22723)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre o número de persoas que solicitaron o cheque residen-

cia durante 2006-2007, número de beneficiarios e outras

cuestións sobre a materia
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- 07/2PRE-0737(22724)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 2 deputados máis

sobre o número de persoas que solicitaron unha praza nunha

residencia durante 2006-2007, sobre o número de persoas

que foron atendidas e outras cuestións sobre a materia

- 07/2PRE-0738(22725)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e Fervenza Costas, José

sobre o momento en que a Consellería de Pesca ten previsto

cubrir a praza de xefe da Unidade Operativa do Servizo de

Gardacostas en Celeiro

- 07/2PRE-0740(22732)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Parga, Carlos Fernando

sobre as causas do accidente laboral ocurrido o 30 de xullo

de 2007 no interior dunha nave no peirao de reparacións de

Bouzas

- 07/2PRE-0741(22733)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

sobre a colisión dos pesqueiros galegos “Sarridal” e “Virgen

Tercera” acaecida o 5 de xullo de 2007

- 07/2PRE-0742(22742)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e da Silva Méndez, María Carme

sobre as inundacións na aldea de Monte De Dorna (Rianxo)

desde que se inicaron as obras de desdobramento da vía de

alta capacidade da Barbanza

- 07/2PRE-0743(22746)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castro García, Roberto e 3 deputados máis

sobre o número de tractores, apeiros complentarios e máqui-

nas locomotrices rexistradas en Galicia no primeiro semes-

tre do 2007, así como a posición de Galicia no contexto das

CC.AA. en relación co incremento de máquinas agrícolas

neste mesmo período

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite

coa seguinte modificación: supresión do tratamento

“Excmo. Sr.”.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela,  9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

A Mesa do Parlamento, na reunión do 6 de agosto de 2007,

adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite con modificacións:

- 07/2PRE-0739 (22726)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e Fervenza Costas, José

sobre a identidade das persoas que están a cubrir temporal-

mente as xefaturas das unidades operativas no Servizo de

Gardacostas de Galicia e outras cuestións sobre a materia

A Mesa, por unanimidade, admite a trámite esta iniciativa

coa supresión da frase “totalitaria e manifestamente ilegal”.

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2007

María Tereixa Paz Franco

Vicepresidenta 1.ª

6. Eleccións, designacións e propostas de
nomeamento 

6.2. Valedor do Pobo e Vicevaledores

Resolución do Valedor do Pobo, do 13 de agosto de 2007, pola

que se fai público o nomeamento dos Vicevaledores/a primeiro,

segundo e terceiro do Valedor do Pobo.

De conformidade coa proposta da Comisión de Peticións do

Parlamento de Galicia efectuada na reunión celebrada o

pasado 6 de agosto, a tenor do disposto no artigo 9.1 da Lei

do Valedor do Pobo, dispoño nomear:

- Vicevaledor primeiro, a D. José Julio Fernández Rodrí-

guez.

- Vicevaledora segunda, a D.ª María Dolores Galovart

Carrera.
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- Vicevaledor terceiro, a D. Domingos Merino Mejuto.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo

9.2 da referida lei.

Santiago de Compostela, 13 de agosto de 2007

Benigno López González

Valedor do Pobo
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XUNTA DE GALICIA Pazo de Raxoi
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, Teléfono 981 54 49 19
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

RS/mv
ÁLICIA

WtlTRADA

....1Núm. .........

CONSELLER A DE PRESIDENCIA,
ADM6NISTRACIóNS nl1BL1C.AS E XUSTIZA
DIRECCIÓN XERAL DE RELACiOVS PARLAMENTARIAS

[Z1:A60, 2^O7
^ ._

S A 1 DA
Núm................

Para a súa tramitación polo Parlamento de Galicia achégolle o

"Proxecto de Iei de creación do Colexio Oficial de Enxeñeiras/os

Químicas/os de Galicia", aprobado polo Consello da Xunta de

Galicia, na súa reunión do día 26 de xullo de 2007.

Asemade achégase a certificación expedida polo secretario do Consello

co Visto e Prace do Excmo. Sr. presidente da Xunta de Galicia, así

como os documentos aos que se refire o artigo 111 do Regulamento da

Cámara.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2007

lacións Parlamentarias

o Varela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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8
XUNTA DE GALICIA

JOSÉ LUÍS MÉNDEZ ROMEU, CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E SECRETARIO DO
CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA,

CERTIFICO:

Que o Consello da Xunta-de Galicia na súa reunión do día vinte e seis de
xullo de dous mil sete adoptou, entre outros, o seguinte Acordo:

"Aprobar o Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de
Enxeñeiras/os Químicas/os de Galicia, e a súa remisión ao Parlamento de
Galicia".

E para que conste asino a presente, co visto e prace do Sr. Presidente, en
Santiago de Compostela, vinte e seis de xullo de dous mil sete.

^
V°. e Prace
0 PRESIDENTE
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XUNTA DE GALICIA

PROXECTO DE LEI DE CREACIÓN DO^
COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIRAS/OS

QUÍMICAS/OS DE GALICIA.

^'1 ^
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XUNTA DE GALICIA

PREÁMBULO

De conformidade co disposto no artigo 150.2 da Constitución española, a
Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencias de

^--^^--.:competencias á Comunidade Autónoma galega, transfire, no marco da^-^^ -•,
lislación básica do Estado, o desenvolvemento lexislativo e a execución
eW.materia de corporacións de dereito público representativas de intereses
ec^ifiómicos e profesionais, complementando así o ámbito competencial
d^Yérminado no artigo 27.29 do Estatuto de autonomía de Galicia.

A transferencia en materia de colexios oficiais ou profesionais fixose
efectiva a través do Real decreto 1643/1996, do 5 de xullo, e foi asumida
mediante o Decreto 337/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia.

A Comunidade Autónoma de Galicia ditou, en virtude da devandita
competencia, a Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da
Comunidade Autónoma de Galicia. De acordo co seu artigo 11, a creación
de colexios profesionais no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de
Galicia farase por lei do Parlamento galego.

A enxeñaría química é unha área de coñecemento cunha importante
repercusión na nosa sociedade, pola súa incidencia no mercado e a súa
estreita vinculación con valores que se atopan constitucionalmente
recoñecidos como a saúde das persoas e a calidade de vida, o respecto ao
ambiente e o desenvolvemento tecnolóxico. O labor desenvolvido por
estes/as profesionais supón importantes contribucións nos campos da
enerxía, dos materiais, dos produtos farmacéuticos, dos produtos químicos
para a agricultura, das tecnoloxías para a protección e mellora do ambiente,
da biotecnoloxía e da biomedicina e da xestión e tratamento de residuos,
entre outros. A indubidable influencia na saúde, no ambiente e no necesario
progreso industrial destas actividades industriais fai conveniente que se
regule o acceso á profesión e a ordenación desta, mediante a creación dun
colexio que represente os/as profesionais ante os poderes públicos e no cal
sexan os/as propios/as profesionais os que se fagan responsables de
establecer as normas que deben observarse no exercicio da súa actividade,
para salvagardar os citados valores constitucionalmente recoñecidos.
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^
XUNTA DE GALICIA

Respecto á titulación oficial necesaria para o exercicio da profesión, o Real
decreto 923/1992, do 17 de xullo, estableceu o título universitario oficial de
enxeñeiro/a químico/a e as directrices xerais propias dos plans de estudo
conducentes á súa obtención. As ensinanzas que se cursan para a obtención

o título oficial procuran unha formación adecuada nas bases teóricas e nas
^:• -.: Ipcnoloxías propias desta enxeñaria.

` • v°6

-. ^ •^} / ^^^ ^" b

'; f f J ^°.;/Coa creación do Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Quimicas/os de Galicia,
solicitado pola Asociación Galega de Enxeñeiros Quimicos, garantirase a
adecuación, no exercicio da profesión, ás normas e regras que aseguren a
protección dos dereitos e intereses da cidadanía, así como as eventuais
responsabilidades en que poidan incorrer os/as ditos/as profesionais no
desenvolvemento da súa actividade.

De conformidade co establecido no artigo 5.1.1. da Lei 6/1995, do 28 de
xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia, o
expediente de creación do Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Químicos de
Galicia someteuse ao preceptivo informe deste órgano consultivo.

Por todo o exposto, considérase oportuna e necesaria a creación deste
colexio profesional, logo da apreciación por parte do Goberno autonómico
do interese público respecto das actividades profesionais que engloba a
enxeñaría química cuxo exercicio está condicionado á posesión do título
oficial de enxeñeiro/a químico/a, que acredita a cualificación e habilita
legalmente para o seu exercicio.

A lei divídese nun preámbulo; catro artigos titulados, respectivamente,
obxecto, ámbito territorial, ámbito persoal e do uso do galego nas
comunicacións; unha disposición adicional, dúas disposicións transitorias e
unha disposición derradeira.
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XUNTA DE GALICIA

Artigo 1. Obxecto

Créase o Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Químicas/os de Galicia, como
corporación de dereito público, con personalidade xurídica propia e plena
capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins desde o momento en
qí^^ se constitúan os seus órganos de goberno.

,,i¡ .N, •'' _,: 3 x ^',

.^ .. .., 1^,.J^

62514



XUNTA DE GALICIA

Artigo 2. Ámbito territorial

O ámbito de actuación do colexio é o territorio da Comunidade Autónoma
de Galicia.
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XUNTA DE GALICIA

Artigo 3. Ámbito persoal

1. Poderán integrarse no Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Químicas/os de
Galicia as/os profesionais que estean en posesión do título universitario
oficial de enxeñeiro/a químico/a, obtido de conformidade co disposto no
Real decreto 923/1992, do 17 de xullo, ou título estranxeiro equivalente
debidamente homologado.

Será requisito para exercer a profesión de enxeñaría quimica no ámbito
< +^`y d:'.Comunidade Autónoma de Galicia a incorporación ao Colexio Oficial

d^; =Enxeñeiras/os Químicas/os de Galicia cando o domicilio profesional
-^ uo ou principal radique nesta comunidade autónoma.
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Artigo 4. Do uso do galego nas comunicacións

O Colexio procurará e fomentará o uso do galego en todas as súas
comunicacións externas e internas, segundo o establecido no Estatuto de^.,^..

^;,. ..,^ sutonomia de Galicia e a regulación da normalización lingüística.

!, ^r

-_ , ... ' j^*•
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Disposición adicional

Quedan exceptuados/as da incorporación obrigatoria ao Colexio Oficial de
Enxeñeiras/os Químicas/os de Galicia os/as profesionais titulados/as
vinculados/as coa Administración pública mediante relación de servizos de
carácter administrativo ou laboral, para o exercicio de funcións puramente
administrativas e para a realización de actividades propias da
correspondente profesión por conta da administración á cal pertenzan,
0ndo o destinatario inmediato daquelas sexa esa administración.
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Disposición transitoria primeira

A Asociación Galega de Enxeñeiros Químicos designará unha comisión
xestora, cunha representación equilibrada de mulleres e homes, que, no
prazo de seis meses a partir da entrada en vigor desta lei, aprobará uns

Jf estatutos provisionais do Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Químicas/os de
Galicia. Nos citados estatutos deberá regularse a convocatoria e o
f^ncionamento da asemblea colexial constituínte, da cal formarán parte

) Y}

toc^ns os e as profesionais que, conforme o disposto nesta lei, poidan
adquirir a condición de colexiados/as.^, .

. ^
'

Olcontido dos estatutos integrará o principio de igualdade de oportunidades
ntre mulleres e homes, procurando a eliminación das discriminacións por

mor do xénero.

A convocatoria da asemblea constituínte deberá anunciarse, como mínimo,
con vinte días de antelación no Diario Oficial de Galicia e en dous xomais
dos de maior difusión de Galicia.
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Disposición transitoria segunda

1. A asemblea constituínte, no prazo de seis meses desde a aprobación dos
estatutos provisionais, elaborará e aprobará os estatutos definitivos do
Colexio Oficial de Enxeñeiras/os Químicas/os de Galicia, no contido dos
cales se integrará o principio de igualdade de oportunidades procurando a
eliminación das discriminacións por mor do xénero, e elixirá os membros
dos órganos colexiais de goberno, procurando unha composición
equilibrada de mulleres e homes.

Os devanditos estatutos, logo de seren aprobados, xunto coa acta da
t^ ^ 1 asé^nblea constituínte, seranlles remitidos á consellaría competente en

mátéria de colexios profesionais para os efectos da súa aprobación
t j d defrñitiva, logo da cualificación da súa legalidade, aprobación que será

^>Lf,i édmpetencia do Consello da Xunta de Galicia. Publicaranse no Diario
`'`"'' ^''^='Oficial de Galicia o decreto de aprobación e os correspondentes estatutos.
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Disposición derradeira

Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

^ r -

José is Méndez Romeu

^onsélleiro de Presidencia,
Admons. Públicas e Xustiza.
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Á Mesa do Parlamento

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

PARLA^NfG Data asento: 26/07/2007 13:00
DEGALICIA,^ N° Rexistro: 22660

Data envio: 26/07/2007 13 :00:07.206

Alejándro Gómez Alonso, lgancio Lopez Chaves e Pilar Rojo
Noguera, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, a través do seu Portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos

0 17 de xaneiro do ano 2007, a Secretaria General para la
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, aprobou a
Resolución pola que se formulou a declaración de impacto
ambiental sobre o proxecto "Variante de trazado tramo: Porriño-
Vigo, (Pontevedra).

A noticia deste anuncio, como consecuencia do proxecto do
Ministerio de Fomento de construir unha nova autovía entre O
Porriño e Vigo, está a xerar un gran malestar e preocupación nos
veciños .do concello pontevedres de Mos, xa que coa construcción
deste novo vial, máis do 28% do concello quedaría vencellado ás
infraestructuras existentes e futuras.

Ademáis os afectados consideran que o proxecto da variante
da futura autovía AV-80, non solucionara os problemas de tráfico do
concello de Mos, nin da area metropolitana de Vigo, entre outras
polas seguintes razóns:

â Por que non enlaza coas infraestruturas existentes, AP-9, AG-
57, 2° cinturon de Vigo, Aeroporto, etc..

â E por que o trazado proxectado medíante túnel, non ten
conexión cos diferentes polígonos existentes e proxectados
na area metropolitana de Vigo, nin co Porto, nin coa Zona
Franca, polo que non resolve o problema do tráfico pesado.

Pazo do Parlamento i Rúa do Hórreo, s!n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 1 e-mail: gp-pp@parlamentodegalícia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A isto hai que engadirlle, que tanto os concellos de Mos como
Porriño, teñen aprobados por unanimidade nos seus respectivos
plenos, o rexeitamento á construcción da nova autovía, así como a
gratuidade da AP-9 no treito de Puxeiros-Porriño.

Por este motivo presentase a seguinte Proposición non de Lei
para o seu debate en Pleno.

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que solicite
do Ministerio de Fomento as seguintes actuacións:

1.- Anulación do Estudio Informativo da "Variante de trazado"
treito Porriño-Vigo.

2.- A construcción de interconexións entre a A-52, AP-9, A-55 e
a futura A-57 (Pontevedra-Confurco).

3.- A supresión da peaxe do treito Vigo-Porriño da AP-9.

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 26/07/2007 12:55:43

Alejandro Gómez Alonso na data 26/07/2007 12:55:52

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 26/07/2007 12:56:17

Pilar Rojo Noguera na data 26/07/2007 12:56:20

Pazo do Parlamento s Rúa do Hórreo, s!n
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, Alberto Núñez Feijóo, e por iniciativa do seu deputado
Xesús Palmou Lorenzo, ó abeiro do artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara presenta a seguinte Proposición Non de
Lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de Motivos

Ó longo dos últimos dous anos viñéronse sucedendo na nosa
Comunidade Autónoma unha serie de actos violentos supostamente
provocados por algún grupo de tendencia independentista radical
que tería xurdido a partir do ano 2005, e que reivindica a violencia e
a loita armada como instrumentos de acción política.

Días pásados, diversos xornais facíanse eco da existencia deste
grupo que supostamente tería perfeccionado incluso os seus
medios de actuación nos últimos tempos, e que podería
protagonizar novos actos de violencia nos vindeiros días.

Pois ben, nun réxime de democracia e liberdade, amparados polo
Estado de Dereito, ningunha coacción nin violencia resulta
xustificable como procedemento ou medio de acción política e, por
outra banda, non hai dúbida de que un dos medios máis eficaces
para a loita contra a violencia no seo da acción política e o illamento
e o rexeitamento social dos violentos e de todo o que representan.

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s!n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 4 e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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En consecuencia, o Parlamento de Galicia acorda:

"Expresar o seu máis firme rexeitamento a todo tipo de loita
armada, violencia ou coacción como instrumento de acción política
e, en consecuencia, instar á Xunta de Galicia para que leve a cabo
accións de sensibilización da sociedade no rexeitamento e illamento
dos violentos e do que representan".

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 31/07/2007 13:34:52

Xesús Palmou Lorenzo na data 31/07/2007 13:34:57

Pazo do Parlamento 1 Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 f e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es
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O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a

iniciativa do seu deputado Bieito Lobeira Domínguez, ao abeiro do disposto

no Regulamento da Cámara, apresenta a seguinte Proposición non de lei

para o seu tratamento en Comisión, relativa á publicación no Diario Oficial de

Galiza das vixentes normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego.

As vixentes normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego,

aprobadas pola Real Academia Galega o 12 de Xullo de 2003, introduciron

algunhas modificacións a respecto da norma anterior, en esencia procedente

do Decreto 173/1982 de 17 de Novembro, sobre a normalización da Iingua

galega.

A solución adoptada, en concreto, inclúe algunhas novidades que foran

no seu día reivindicadas desde os sectores máis dinámicos en defensa da

lingua galega. Entre outras,

• Desaparición da segunda forma do artigo.

• Utilización da forma "ao (s)" na contracción da preposición "a" co artigo

determinado "o, os".

• Utilización da terminación "-aría" (consellaría, carpintaría).

• Desaparición das formas "esto, eso, aquelo", por "isto, iso, aquilo".

• Eliminación dos adverbios "entonces" e "alomenos", e incorporación de

"alén" e "aquén".
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• Eliminación das conxunción "anque" ou "pese a que", e incorporacións

de "porén", "até que", ou "no entanto".

• Incorporación das preposicións "até" e "após".

• Como no portugués, os grupos -cc- e -ct- perden o "c" despois de "i"

ou "u": vítima, produto, delito, estrutura, ou se vocaliza en "i" como no

caso de reitor.

• En canto aos sufixos e terminacións (-cia, -cio, -za, -zo), a solución

adoptada pasa por conservar a evolución patrimonial -zo, -za:

sentenza, servizo, espazo, diferenza, licenza, terza, presenza, xustiza.

Neste contexto, e no que ten a ver coa denominación da nación,

asúmese, no acordo ortográfico, que "GALIZA é tamén unha forma

lexitimamente galega, amplamente documentada na época medieval,

que foi recuperada no galego contemporáneo."

Existen outras modificacións introducidas, que nalgúns casos afectan

tamén ao léxico, e que en calquera caso veñen a construir un necesario

consenso normativo. É neste ámbito, e á marxe do xa realizado por

institucións, organizacións e entidades vinculadas á lingua, onde se fai preciso

un labor de popularización das normas vixentes. Resulta neste sentido

chamativo que, malia a seren aprobadas en 2003, nunca o anterior Goberno

decidira publicalas (para a súa maior oficialización e popularización) no Diario

Oficial de Galiza, a diferenza do que si se fixo con anterioridade (DOG n° 36,

de 20 de Abril de 1983).
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Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego a formular a seguinte Proposición non de lei para o seu

tratamento en Comisión:

"O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a publicar no Diario

Oficial de Galiza as vixentes normas ortográficas e morfolóxicas do idioma

galego, aprobadas pola Real Academia Galega o 12 de Xullo de 2003."

Santiago de Compostela, 30 de Xullo de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Portavoz S. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 30/07/2007 12:11:50
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
portavoz, e a iniciativa do deputado JOSÉ MANUEL BALSEIRO
OROL ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara presenta, ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei en Comisión.

Exposición de motivos

A flota galega dedicada á pesca da anchoa atravesa por unha
importante crise como consecuencia da escaseza deste clupeiforme
nos caladoiros do Cantábrico, o que obrigou ao peche da pesquería
e ao cese de actividade na captura deste recurso, de máis de 40
pesqueiros galegos. Isto, a maiores de supoñer unha diminución
substancial nos ingresos de moitas familias galegas, trae consigo
importantes perdas para un sector especialmente prexudicado tras
os resultados das costeiras dos últimos anos.

O Ministerio de. Agricultura, Pesca e Alimentación acordou
cos armadores e tripulantes do Cantábrico, habilitar unha liña de
axudas destinadas a paliar as perdas derivadas da paralización da
pesquería da anchoa. A Administración central comprometeuse a
achegar preto de 11 mi(lóns de euros, entre a cantidade que
asumiría o Ministerio e as axudas complementarias que correrían a
cargo das distintas Comunidades Autónomas afectadas. O
devandito acordo confirmouse nunha xuntanza mantida entre o
Goberno central e representantes das comunidades do Cantábrico
á que asistiu José Manuel López, Director Xeral de Estruturas e
Mercados de Pesca. Ao termino da mesma, o alto cargo da
Consellería, salientou o compromiso adquirido entre os gobernos
autonómicos e central, para complementar con 40 euros os 45 que,
como media, abonaría o MAPA.

Pese a iso, os armadores e tripulantes galegos continúan sen
percibir as axudas, tal e como denunciaron en varias ocasións, e
descoñecen as causas polas que, a día de hoxe, non recibiron nin
un solo céntimo do Goberno central nin tampouco do autonómico,
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pese as promesas que uns e outros fixeron de acelerar os trámites,
e a pesar incluso de que noutras Comunidades Autónomas, como
Cantabria ou o País Vasco, xa comezaron a recibir estas axudas, o
que supón un clarísimo agravio comparativo en detrimento da flota
galega.

A maiores, tanto o sector como o propio Grupo Popular
manteñen dúbidas sobre a verdadeira vontade da Consellería de
Pesca á hora de asumir o compromiso de complementar a axuda
estatal ao sector da anchoa xa que, a pesar da participación do
Director Xeral de Estruturas e Mercados de Pesca na xuntanza,
onde o pasado mes de setembro decidiuse establecer o programa
de axudas ao que fixemos referencia, a Xunta de Galicia e, dun
xeito especial, a Sra. Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos,
incorreu en varios precedentes cando negou, tras acceder ao
Goberno autonómico, as axudas que o anterior Executivo do Partido
Popular tiña previsto outorgar ós que participaron na campaña da
anchoa durante o ano 2005.

Por outra banda, as distintas Administracións tampouco están
a actuar correctamente nas previsións e regulamentación da
campaña científica da anchoa que se desenvolverá no presente ano
co obxecto de determinar a situación do caladoiro cantábrico. Son
múltiples as voces que, desde o sector, esixen un maior grado de
información sobre esta campaña experimental e, sobre todo,
entenden como necesario que se establezan varias condicións
previas que se deberán ter en conta á hora de realizar a selección
das embarcacións que participarán na mesma. Neste senso, as
peticións coinciden na necesidade de impedir aos barcos
participantes na campaña experimental, a comercialización das
súas capturas, así como que sexan excluídos da súa participación
aquelas embarcacións que xa formaron parte dun programa similar
no pasado e, finalmente, que o reparto de prazas existentes para os
barcos españois se realice proporcionalmente ao número de
licenzas de anchoa que existe en cada comunidade autónoma, o
que indubidablemente viría en beneficio da flota galega.

Tendo en conta o exposto con anterioridade, O Grupo
Parlamentario Popular, presenta a seguinte Proposición non de
Lei para o seu debate e votación en Comisión:
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O Parlamento insta á Xunta de Galicia a:

1 Q.-Demandar do Goberno do Estado o pago inmediato da
parte correspondente ao Estado, das axudas destinadas á flota
galega que se dedica á captura da anchoa.

2°.-Pagar o complemento autonómico das axudas ao sector
da anchoa, previsto e consensuado cos representantes do sector
pesqueiro do Cantábrico, na xuntanza mantida no pasado mes de
setembro, á que asistiu, en representación do Goberno galego, o
Director Xeral de Estruturas e Mercados de Pesca.

3°.-Que o Goberno do Estado estableza un reparto
proporcional das prazas existentes para participar na campaña
experimental da anchoa, de tal xeito que se teña en conta o número
de licenzas para a pesca do bocarte que posúen as embarcacións
das disttntas comunidades autónomas.

4°.- O Goberno central deberá impedir que os barcos
participantes na campaña experimental poidan comercializar as
súas capturas ou utilizalas como cebo vivo.

Santiago de Compostela, 30 de xullo 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 30/07/2007 14:07:15

]osé Manuel Balseiro Orol na data 30/07/2007 14:07:24
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do
deputado José Manuel Balseiro Orol, ao abeiro do disposto no
artigo 144 e concordantes do Regulamento da Cámara, solicita se
proceda á tramitacíón da Comparecencia en Comisión da Sra.
Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos para que explique á
Cámara en que afectan as previsións contidas no Plan de
Reequilibrio Territorial de Galicia ao labor que ten previsto
desenvolver o seu departamento e, de xeito especial, para que
ciarexe os aspectos relativos ás actuacións a executar, os
orzamentos dos que se dispón e os prazos de execución de cada
un das previsións contidas neste plan.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Alberto Núñez Feixóo na data 30/07/2007 13:30:29

José Manuel Balseiro Orol na data 30/07/2007 13:30:54

José Fervenza Costas na data 30/07/2007 13:31:09

Beatriz Mato Otero na data 30/07/2007 13:32:12

Marta Rodríguez Arias na data 30/07/2007 13:32:27

laime Alberto Pita Varela na data 30/07/2007 13:32:37

Jose Manuel Castelao Bragaña na data 30/07/2007 13:33:06

Xosé Cuíña Crespo na data 30/07/2007 13:36:17
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Á Mesa do Parlamento

PILAR ROJO NOGUERA, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 1-52 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta a
seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.

Non é a primeira vez que asistimos a un conflito de competencias,
e mesmo a manifestacións públicas de profundas discrepancias,
protagonizadas polas Conselleiras de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, e de Vivenda e Solo.

Porque todos sabemos que as relacións entre ámbolos dous
departamentos están presididas, e dende un primeiro momento,
por discusións continuas e falla de entendemento no quefacer
diario; pero tamén, e o que ten mais gravidade, en dous
departamentos condenados de antemán a entenderse, por unha
falla de coordinación e de unidade de criterio nos plantexamentos
das liñas de goberno.

A última destas discrepancias que ten acontecido foi como
consecuencia do informe emitido pola Consellería de Política
Territorial respecto á Norma do Hábitat Galego; norma anunciada
pola Conselleira de Vivenda e Solo no pasado mes de abril, e
coa que Política Territorial parece non estar de acordo, chegando
a acusar á súa compañeira de goberno de invadir, coa mesma,
competencias que non Ile corresponden.

Algo que por outro lado non nos sorprende, pois este feito xa o
puxera de manifesto o Grupo Parlamentario Popular no debate no
Pleno do pasado 24 de abril, cando se anunciou a medida.

Ante as importantes repercusións que efectivamente esta norma
vai a ter sobre o urbanismo, parécenos cando menos estraño o
descoñecemento que amosa a consellería competente na materia,
no propio texto, elaborado polo que agora parécese deducir, ás
súas costas.
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Por todo isto a deputada asinante ten a ben preguntar á
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes:

¿Cales son as razóns polas que a Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes impugnou o Decreto polo
que se aproba a Norma do Hábitat Galego, presentado pola
Consellería de Vivenda e Solo?

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pilar Rojo Noguera na data 26/07/2007 11:06:19
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Á Mesa do Parlamento

Alejandro Gómez Alonso e Ignacio López Chaves,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta Oral para
a súa resposta en Comisión.

No presente ano, a Consellería de Política Territorial deu a
coñecer nos distintos medios de comunicación que había
encargado a empresa Prointec, un Plan Sectorial para estudar as
infraestruturas viarias de Vigo e a súa area de influencia, a
información difundida confirmaba o colapso da AP-9, e tamén da
A-55 entre Mos e Puxeiros.

E dado que aínda non se remitiu este documento ao
Parlamento de Galicia, e que por parte dos concellos de Mos e o
Porriño estase a rexeitar a construción da nova autovía Vigo-
Porriño, formúlase a seguinte Pregunta oral:

¿Cando pensa remitir ao Parlamento, para a súa aprobación e
discusión, o Plan Sectorial de Vigo e a súa area de influencia?

¿Esta disposta a Xunta de Galicia a apoiar as demandas dos
concellos de Mos e o Porriño de rexeitamento da construción da
futura aútovía Vigo-Porriño e da supresión da peaxe da AP-P Vigo-
Porriño?

¿Pode a Xunta de Galicia, concretar cando vai a recibir en
audiencia aos representantes dos veciños do concello de Mos
afectados pola construción da AV-80?

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pazo do Parlamento i Rúa do Hórreo, s/n
Teif.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 # e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Alejandro Gómez Alonso na data 26/07/2007 12:59:25

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 26/07/2007 12:59:38

Pazo do Parlamento i Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 1 e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Á Mesa do Parlamento

PILAR ROJO NOGUERA e MANUEL S. RUIZ RIVAS, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Pregunta para a súa resposta Oral en Comisión:

Nestes últimos días tivemos coñecemento a través dos medios de
comunicación, de que van a ser varios os concellos galegos cun
certo protagonismo na saída da Vuelta Ciclista a España 2007; en
concreto, ademais da anunciada saída na cidade de Vigo, os
concellos de Allariz, Santiago de Compostela e Viveiro, van a ter
un papel relevante na referida competición.

Pero non deixa de ser certamente sorprendente, o feito de que
todos os concellos citados están gobernados polo BNG ou polo
PSOE, e ningún polo PP, a pesares de ser este último o partido
político que mais concellos goberna en Galicia.

Deixando claro que o Partido Popular non comparte en absoluto a
politización que do deporte se está tentando facer dende a
Consellería de Cultura e Deporte, si o que se pretende e dar
protagonismo ós concellos galegos, e por ende a Galicia, nunha
competición de tanta importancia no panorama deportivo nacional,
e dado que non se necesita de ningún requisito especial que poida
ser motivo de rexeitamento dun concello para participar neste
evento, non se entende que non haxa representación dalgún
gobernado polo partido maioritario en Galicia, a pesares que neste
momento o Partido Popular está a gobernar en mais de 160
concellos da nosa comunidade, co que iso supón de
representación do pobo de Galicia.

Polo tanto, estes deputados queren preguntarlle ao goberno:

1.- ¿Cales son as razóns deportivas que levaron a seleccionar
ós concellos de Vigo, Allariz, Santiago de Compostela e
Viveiro, para participar na saída da Vuelta Ciclista a España
2007?
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2.- ¿Se tivo en conta algunha outra circunstancia para
seleccionar os devanditos concellos?

3.- ¿Na selección dos concellos, se tivo en conta a opinión da
organización da Vuelta Ciclista a España, ou foi unha
decisión exclusiva da Xunta de Galicia?

4.- ¿Preguntóuselles ós distintos concellos galegos o seu
interese en participar?

5.- ¿Qué cantidade deben aportar cada un dos concellos
referidos?

6.- ¿Qué cantidade aporta a Xunta de Galicia á saída da Vuelta
Ciclista a España?

7.- ¿Qué contrapartidas recibirá Galicia como consecuencia
desa inversión?

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Pilar Rojo Noguera na data 30/07/2007 10:14:41

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 30/07/2007 10:14:53
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Á Mesa do Parlamento

JOSÉ MANUEL BALSEIRO OROL, deputado do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara presenta, ante esa
mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta Oral en
Comisión.

Un ano máis a brusca caída de prezos da costeira do bonito
ameaza a rendibilidade da flota que participa na campaña que se
dedica á captura deste túnido. Se o custo de referencia era de 5
euros o quilo nos últimos anos, nestes momentos estase a vender a
menos da metade.

O seu prezo descendeu de modo tan notable que nin sequera
resulta suficiente para facer fronte a suba do prezo do combustible.
Polo que, armadores e tripulantes, temen non poder sacar partido á
costeira ante a ausencia de beneficios, e valoran a posibilidade de
amarrar as súas embarcacións

A flota que faena ao bonito vén de denunciar a caída en
picado do prezo dos túnidos, de forma especial en Mercamadrid
onde, segundo a información facilitada polos mariñeiros, entran
case a diario importantes cantidades de bonito foráneo.

Por iso, e en relación con esta situación, cómpre responder ás
seguintes cuestións:

1) ¿Qué información ten a Xunta de Galicia sobre o aquí
exposto?

2) ¿Fixo ou pensou facer a Xunta de Galicia algunha xestión
con outras administracións para controlar o anteriormente
indicado? Se é así digan cales son.

3) ¿Qué medidas pensa tomar a Xunta de Galicia para que o
bonito que entra no mercado, capturado maioritariamente
pola flota grega, non estea a venda como "bonito do Norte"
no mercado español?

4) ¿Pensa tomar algunha medida a Xunta de Galicia para que
se poñan en práctica as medidas que dictou a Unión
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Europea tendentes a evitar a entrada de bonito que, aínda
procedente dun país comunitario, incumpre todas as regras
porque a súa trazabilidade non se corresponde coa
legalidade? Nin é bonito do Norte, nin procede do
Cantábrico ou do Atlántico, como é o caso dos capturados
por barcos galegos e da cornixa cantábrica con artes que
difiren das empregadas polos gregos.

5) ¿Que campañas de promoción de bonito fixo a Consellería
-de Pesca nos anos 2006 e 2007? ¿Que costos tiveron as
mesmas? ¿En que datas se realizaron?

6) ¿Cales foron as importacións de bonito foráneo nos últimos
cinco anos? ¿De que países procedían? ¿Que número de
toneladas por país importáronse nesas datas?

7) ¿Que control está a facer a Xunta de Galicia nos portos
galegos, do bonito que procede de importación?

8) ¿Que control se está a efectuar nos mercados galegos, por
parte da Xunta de Galicia, do correcto etiquetado do
bonito?

9) ¿Fixo algunha xestión o Goberno de Galicia co Goberno
estatal para o control do etiquetado e para o control da
procedencia de bonito foráneo nos mercados estatais? De
-ser así, ¿cales foron? ¿en que datas?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2007.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Balseiro Orol na data 30/07/2007 14:06:51
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Bieito Lobeira Domínguez e Carlos Aymerich Cano, deputados

pertencentes ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, apresentan a

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á aparición

de galegos e galegas que figuran, contra a súa vontade, como candidatos e

candidatas en diversas listas electorais do Partido Popular no País Basco, e

as medidas que se adoptarán ao respecto.

Fíxose pública recentemente a existencia de varios casos (contrastados

xa na Illa de Arousa e Ogrobe) de galegos e galegas que figuraron, contra a

súa vontade, como candidatas e candidatos do Partido Popular en diversas

listas electorais do País Basco nas últimas eleccións municipais.

Estes feitos, de extrema gravidade, non só son reprobábeis e

condenábeis do ponto de vista político, que tamén, senón que ademais

revístense de responsabilidade de carácter penal. Son a todas luces

actuacións delitivas, fundamentadas na falsificación consciente e deliberada

de documento público, e a manipulación de dados persoais dos afectados e

afectadas.

Á marxe da vía xudicial, xa en marcha por iniciativas dalgunhas das

persoas afectadas, cumpre activar, institucionalmente, os mecanismos
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precisos en defensa da legalidade e dos dereitos das galegas e galegos

incluídos contra o seu desexo nas listas electorais do Partido Popular.

Así, desde a posibilidade de intervención que posúe a Axencia de

Protección de Dados, até a capacidade de actuación da Dirección Xeral de

Administración Local (Consellaría da Presidencia), atendendo a que algunhas

das solicitudes fraudulentas foran tramitadas através de procesos de

contratación en concellos como o de Ogrobe, é preciso articular accións, ao

amparo da legalidade, polo ben dos dereitos das persoas afectadas.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes

preguntas para a súa resposta oral en comisión.

1. Que avaliación fai o Goberno de Galiza dos feitos denunciados?

2. Que actuacións, de carácter práctico, se porán en marcha na defensa

dos dereitos das persoas afectadas pola actuación do Partido Popular?

Santiago de Compostela, 30 de Xullo de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez Asdo.: Carlos Aymerich Cano

Deputado do G.P. do BNG Deputado do G.P. do BNG.

62542



PARLAl1^JVT0
DE G^

..... ú

r.z Re\:^^QJ::t1,: 1 ^-^tvH
OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n Tel 0034 981 551 545
Fax 0034 981 551 420 Fax prensa 0034 981 551 421

gp-bng@)pa'iamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Asinado dixitalmente por:

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 30/07/2007 13:51

N° Rexistro: 22714
Data envio: 30/07/2007 13: 51:01.505

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 30/07/2007 13:49:11

Bieito Lobeira Domínguez na data 30/07/2007 13:49:16
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Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás previsións de

instalación na Costa da Morte dunha base de repostaxe de combustíbel para

helicópteros de salvamento marítimo.

No litoral galego operan habitualinente tres helicópteros de salvamento

marítimo: o veterano "Helimer Galicia" (de SASEMAR-Goberno español) con base

na Coruña, e outros dous -"Pesca I" e "Pesca II"- pertencentes á Consellaría de Pesca

e Asuntos Marítimos do Gobemo de Galiza, con base respectivamente en Vigo e

Celeiro.

O"Helimer Galicia", de 39 anos de antigüidade, é un inodelo Sikorsky S61 N,

con importantes prestacións, mais cunha autonomía máis limitada que os "Pesca I" e

"Pesca II", modelo Sikorsky S76C+, de recente incorporación e dunha autonomía

aproximada de 200 millas.

Moitas das situacións de emerxencia marítima xeradas no noso litoral

prodúcense na Costa da Morte, ben nas inmediacións do DST-Fisterra, ou mesmo

fóra del. Nestes supostos, o apoio aéreo que se activa precisa do "Pesca I" de Vigo,

ou do "Helimer Galicia" dende A Coruña. O traxecto realizado dende calquera destas

dúas bases até o punto de destino xa consume unha parte moi importante do

combustíbel das aeronaves, ficando logo moi escasa marxe de tempo para efectuar as

labores de resgate ou recoñecemento.
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En ocasións as propias tripulacións dos helicópteros teñen arriscado até o

límite as súas vidas por este motivo. Este problema reduce tamén considerabelmente

o tempo de realización da acción de resgate de náufragos ou de peiteado e busca

nunha área determinada.

Existen xa experiencias en prestixiosos servizos de salvamento (caso do UK

Sea & Rescue/ Servizo de Resgate Marítimo Británico) consistentes en localizar en

puntos claves da costa, lonxe da base de estacionamento permanente das aeronaves,

un sistema de contedores para a subtninistración de colnbustíbel para os helicópteros

que multiplica a súa operatividade.

A posibilidade de instalar no punto da Costa da Morte máis acaído

tecnicamente un sistema destas características, sen dúbida redundaría no substancial

incremento da capacidade de salvar vidas humanas por parte dos helicópteros de

salvamento, e melloraría mesmo os niveis de seguranza das tripulacións das propias

aeronaves.

O sistema proposto, de baixo custo, cumpre todas as normas de aviación para o

subministro de combustíbel, e é utilizado con éxito no Reino Unido (sobretodo na

costa escocesa) e en Noruega.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta oral en Comisión:
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1.') Ten previsto a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos realizar un

estudo para a posíbel incorporación do sistema de contedores para o subministro de

combustíbel a helicópteros de salvamento marítimo?

2.a) Non cre que con este sistema se incrementaría notabelmente a capacidade

operativa dos helicópteros, en concreto para emerxencias marítimas activadas na

Costa da Morte?

Santiago de Compostela, 1 de Agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 01/08/2007 12:31:44
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Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar

do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión.

O pasado 23 de marzo, o Goberno do Estado aprobou o Real Decreto

395/2007, polo que se regula o subsistema de Formación Profesional
para o Erriprego.

Unha vez publicado este Real Decreto no BOE do 11 de abril, o Goberno
Galego anunciou a presentación dunha cuestión de competencia diante
do Tribunal Constitucional.

De feíto a Consellaría de Traballo, como afirmou en nota de prensa,

considera que o Real Decreto sobre formación para o emprego resta
capacidade de decisión á Comunidade Autónoma en materia de
planificación, estudos, información e orientación, así como no que
respecta a bolsas de axudas.

Aínda máis, o Goberno Galego entende que en formación profesional as
Comunidades Autónomas teñen as competencias executivas e o Goberno
Central só pode facer un desenvolvemento normativo, mais non entrar
nunca no ámbito executivo.

Tamén o sindicato nacionalista CIG presentou un recurso contencioso-
administrativo, xa admitido a trámite, contra este Real Decreto, por
entender que consagra a exclusión das organizacións empresariais e
sindicais de ámbito non estatal e que impón un modelo de negociación
colectiva estatal.
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Para a CIG este Real Decreto contravén os principios e recomendacións

da UE en relación aos criterios de aplicación e distribución dos fondos de

formación, vulnera intencionadamente sentenzas do Tribunal
Constitucional e do Tribunal Superior de Xustiza nesta materia e

transgrede abertamente a Lef Orgánica de Liberdade Sindica/ e o Estatuto
dos Traballadores/as.

Mesmo a CIG afirma que este Real Decreto non garante a
reversión a Galiza dos recursos económicos achegadas polas
empresas e os trabaliadores/as galegos/as ao financiamento do
sistema.

De feito, coa aplicación do RD 395/2007, as organizacións
empresariais e sindicais estatais: CEOE, CEPYME, CCOO e UGT,
recibirán e xestionarán máis fondos de formación que o conxunto
das Comunidades Autónomas do Estado Español.

Estamos pois, diante nun novo intento, non é o primeiro, do Goberno do
Estado de invadir as competencias da Xunta de Galiza en materia de
formación profesional.

Por este motivo o Grupo Parlamentar do BNG quixera realizar as

seguintes preguntas:

I.a)Cales son os fundamentos xurídicos da Xunta de Galiza para
presentar, diante do Tribunal Constitucional, unha cuestión de
competenria polo Real Decreto 395/2007?

2.a) Este Real Decreto, que consecuencias prácticas terá na planificación
de formación profesional da Xunta de Galiza?

3.a) Cal é a porcentaxe, dos fondos de formación, que está a xestionar
actualmente a Xunta de Galiza?
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4.a) Estase a cumprir plenamente a sentenza do Tribunal Constitucional
190/2002, de 17 de outubro, ao respecto dos fondos de formación que
debe xestionar a Xunta de Galiza?

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2007.

Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Fernando Blanco Parga na data 02/08/2007 11:17:24
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Á Mesa do Parlamento

Ángel Bernardo Tahoces, deputado pertencente ao
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte pregunta para a súa resposta
oral en Comisión en relación ás actuacións levadas a
efecto pola Xunta de Galicia ante as denuncias
formuladas sobre a rebaixa dos niveis regulamentarios
de esixencia nas inspeccións de ITV pola empresa
concesionaria.

O secretario da sección do metal da CIG na comarca
de Vigo. afirmou o pasado 20 de xullo, que
as inspeccións da ITV nos centros galegos realízanse por
debaixo dos requisitos marcados polo Ministerio de
Industria, debido á existencia dun "manual interno" e
"irregular" facilitado pola empresa concesionaria os seus
trabaliadores e polo que, segundo denunciou, "devalou a
inspección".

No devandito manual márcanse unhas pautas que son
menos esixentes que as que dita o Ministerio. A este
respecto lembrou que os coches que non pasa a ITV á
primeira, "non pagan pola segunda vez", polo que á
empresa compénsalle rebaixar os requisitos das
inspeccións para non ter que repetilas e, por tanto, poder
realizar máis.

Por outra banda o manual específica o seu caracter
"oficioso" e inclúe a prohibición de "non mostrar a ninguén
externo, sexa auditor, persoal da Administración, etc." Nese
senso, o presidente do comité de empresa da
concesionaria; afirmou que os
empregados recibiron "coaccións" para cumprir este
documento, en aspectos como as pagas ou as vacacións.
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Igualmente o presidente do comité de empresa da
concesionaria da ITV denunciou que o manual contén
indicacións que poden dar lugar a "casos graves" como o
dar luz verde ás inspeccións de vehículos nos que "gotea o
líquido de freos", igualmente destacou outros casos nos que
"mí rase para outro lado" e rebáixanse as esixencias da orde
ministerial, que afectan aos cinturóns traseiros, o
funcionamento dos indicadores de baixa presión, o fallo de
unha das luces de cruce ou de algún dos intermitentes.

Finalmente afirmou que estas pautas
véñense seguindo dende hai ao redor dun ano, xa que a
empresa espera "rebaixar o índice de rexeitamentos" para
aumentar así o número de revisións realizadas en cada
xornada e incrementar por tanto as súas ganancias.

Na súa consecuencia procedemos á formulación da
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

¿Que actuacións levou a efecto a Consellería de
Innovación e Industria da Xunta de Galicia ante as referidas
denuncias do secretario da sección do metal da CIG na
comarca de Vigo e do presidente do comité de empresa
concesionaria da ITV -

¿A Xunta de Galicia está en condicións de asegurar
ou negar a existencia do manual interno da empresa
concesionaria rebaixando as esixencias das inspeccións?

¿Que medidas ten adoptadas a Xunta de Galicia
conducentes a restablecer o nivel regulamentario de
esixencia nas inspeccións, no caso de que este fose
rebaixado?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2007
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Asinado dixitalmente por:

Ángel Bernardo Tahoces na data 30/07/2007 12:52:45
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Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar
do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión.

O Centro de Atención de Emerxencias 112 é un Servizo Público, adscrito

á Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
dependente da Dirección Xeral de Protección Civil.

Como é coñecido publicamente o número 112 atende, xestiona e
coordina tódalas chamadas de emerxencia que se- producen en Galiza,
tanto de situacións individuais como colectivas, mesmo coordina planos
de emerxencia de instalacións industriais, como é o caso de Reganosa.

Cando se recibe unha chamada de emerxencia no Centro 112, os/as
operadores/as deste Servizo deben pór en marcha un protocolo
específico de actuación e mobilizar os medios que se consideren
necesarios para atender á emerxencia, tanto bombeiros, ambulancias,
helicópteros, cuadrillas de extinción de incendios forestais, etc.

Este Servizo de Emerxencia que, como é lóxico, trabállanse as 24 horas

do día e o 365 días do ano, está subcontratado pola Administración á

empresa que xestiona o Servizo do Centro de atención de Emerxencias.

No funcionamento dun día normal, esta empresa ten 8 operadores/as
atendendo as chamadas de emerxencia de toda Galiza, e estes
traballadores/as teñen un salario que, nos máis dos casos, non
chega aos 800 euros, incluíndo os pluses por noites, fin de semana e
festivos.
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Ante esta situación de precariedade, os traballadores/as veñen
reclamando dende hai anos un Acordo Laboral que permita mellorar a
súa situación laboral, neste senso, téñense dirixido en diferentes ocasións
á Dirección Xeral de Protección Civil.

Produto destas presións, a empresa que xestiona o Servizo do Centro de

atención de Emerxencias decidiu abrir un proceso de negociación social, onde

afirmou falar en nome da Administración Pública.

De feito, na Acta de Negociación entre a empresa e as Delegadas de
Persoal do día 7 de maio deste ano, recóllese textualmente o seguinte:
"MK Plan 21 comprométese a que non asinará nada que non sexa
previamente consultado coa Administración competente da Xunta
de Galiza", e continúa na mesma Acta "A empresa estudará esta
proposta (refírese á proposta sindical) e a consultará coa
Administración e na próxima reunión se posicionará sobre cada
un dos seus puntos".

Nos pronunciamentos da empresa que xestiona o Servizo do Centro de

atención de Emerxencias establécese unha ligazón entre a negociación laboral

e a opinión que ao respecto amose a Administración Pública competente.

Porén, pasadas as eleccións municipais, este proceso negociador entre

empresa e representación sindical rachou sen que houber explicación por

parte da empresa, algo polo que os traballadores/as consideran que o
único obxectivo da empresa era superar a data electoral sen que houbera
conflito social nun Servizo tan sensíbel socialmente como é o Centro de
Emerxencias 112.

Por este - motivo o Grupo Parlamentar do BNG quixera realizar as
seguintes preguntas:
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i,a) Cal foi o custe económico para a Xunta de Galiza, no ano 2006, da
subcontratación da empresa que xestiona o Servizo do Centro de atención
de Emerxencias?

2.a) Que coñecemento ten a Administración Galega do funcionamento
deste Servizo?, e das condicións laborais dos seus traballadores/as?

3.á) Que autorización tiña a empresa que xestiona o Servizo do Centro de

atención de Emerxencias para negociar como intermediario da Xunta de

GaGza, como así da a entender a empresa nas Actas de Negociación?

4.a) Considera a Dirección Xeral de Protección Civil que este Servizo, no

que compete as condicións dos traballadores/as, está na mellor condición
para garantir un óptimo funcionamento?

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2007.

Asdo.: Carlos Fern,ando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Fernando Blanco Parga na data 02/08/2007 11:12:03
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Ana Belén Pontón Mondelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao Informe de

Fiscalización do exercicio 2004 realizado polo Consello de Contas en relación coa

Sociedade Galega de Medioambiente S.A. (SOGAMA).

O informe de fiscalización do exercicio de 2004 en relación co funcionamento de

SOGAMA, pon ao descuberto unha situación que o BNG ten denunciado amplamente

no pasado. Neste senso nas súas conclusións e recomendacións vemos reflectidas

moitas das nosas posicións políticas, defendidas en moitas ocasións en solitario como

é que o modelo de Sogama non só é un despilfarro económico, senón que é

insustentábel do punto de vista medioambiental.

Así o Consello de Contas no seu informe conclúe, entre outras que:

1. A consolidación do proxecto de SOGAMA desenvolveuse no marco xeral de

incumprimento dos obxectivos de redución, reutilización e reciclaxe,

priorizando de xeito importante a incineración para aproveitamento enerxético.

2. A partir do exercicio 2002 detectouse un crecente problema de falta de

capacidade de Sogama para garantir un tratamento de todo o lixo recibido. O

feito de que se estea acumulando lixo sen tratar, supón a íncorporación duns

custos de transporte e loxística que se deseñaron para o tratamento integral do

lixo que finalmente non se aplica.

3. 0 traslado do lixo supón unha conculcación do principio de proximidade e a

realización dun comportamento antieconómico na xestión de RSU.
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4. Unha parte significativa do lixo factúrase aos concellos a un prezo moi

superior ao custo do servizo que reciben (ao non ser tratadó), mentres que o

resto do lixo factúrase a un 13% por debaixo do seu custo real.

5. A produción de enerxía eléctrica a partir do aproveitamento de residuos

urbanos é unha actividade economicamente inviábel.

6. 0 emprego dun importante montante de recursos públicos actuais e futuros na

instrumentación duns sistema de xestión dos residuos, orixinou un notábel

incremento do custo do tratamento do lixo.

7. Sogama é un mero recuperador de materiais de residuos de envases para a súa

posterior entrega a empresas privadas das reciclaxe, a maior parte delas con

domicilio social fóra de Galiza.

8. A opción preferente da incineración produce que se recupere unha cantidade

moi baixa de envases (22% menos que a media estatal) e que se recicle só a

metade que no conxunto do estado. Isto provoca ademais que a cantidade de

envases incinerados sexa moi elevada, representando o 25,6% do total do

estado.

9. A mediatización dun servizo público esencial, como é a recollida e tratamento

dos residuos urbanos, aos imperativos do negocio eléctrico, supuxo a entrada

na Sociedade dun socio privado cun importante grao de influenza na toma de

decisións. A presenza de capital privado supón a introdución dun importante

elemento distorsionador en relación co establecemento da prioridade dos

obxectivos do servizo público. Cabe sinalar que o significativo grao de

dependencia da Sociedade pública do seu socio privado vese acentuado pola

intensidade dos vínculos económico-contractuais establecidos cunha empresa de

subministración de enerxía eléctrica, á que lle adxudican unha parte significativa

dos contratos de operación e mantemento das instalacións.
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Esta escolma das conclusións é certamente deinoledora para con o modelo de xestión

do lixo que se aplica na maior parte do noso país, que é ineficiente desde todos os

puntos de vista. Non pensamos nós que se trate agora mesmo de facer retoques dun

instrumento "perverso", senón que estamos no momento de dar un cambio radical á

xestión dos residuos urbanos e sentar as bases que permitan o abandono da

incineración como opción preferente na Galiza.

Neste sentido á nosa alternativa pasa por impulsar a coñecida como estratexia das tres

erres, tendo en conta cales son as prioridades que neste mod.elo hai: l° reducir, 2°

reutilizar, 3° reciclar; ao tempo que se aplica un criterio de proximidade.

Mención á marxe merece o apartado no que se fala da dependencia dunha

empresa subministradora de enerxía eléctrica, o seu papel preponderante na toma

de certas decisión e mesmo na colisión de intereses dos membros do Consello de

Administración nomeados pola citada empresa. Pensamos que esta é unha

situación escandalosas que debe corrixirse de inmediato, evitando un trato de

favor.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión:

1. Que valoración realiza a Consellaría de Medio Ambiente dos datos deste

informe?

2. Que medidas se van aplicar de inmediato de cara cumprir coas

recomendacións do Consello de Contas?

3. Que medidas específicas se van adoptar en relación coa posíbel colisión de

intereses dos membros do Consello de Administración nomeados por Unión

Fenosa?
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4. Que medidas se van adoptar para poñer en marcha un modelo alternativo á

Sogama que aposte por unha xestión do lixo medioambientalmente

sustentábel?

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2007.

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

AnaSelén Pontón Mondelo na data 02/08/2007 11:40:27
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ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA e JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO, Deputada e Deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte PREGUNTA ORAL dirixida ao Sr. Conselleiro do
Medio Rural, solicitando resposta na Comisión 72 -Agricultura,
Alimentación, Gandería e Montes.

Recentes informes procedentes de varios países da UE veñen de
denunciar carencias graves nos controis de seguridade alimentaria
e de identificación de animais, procedentes do Brasil. Algunhas
denuncias refírense á ausencia de medidas de control da febre
aftosa, en relación con estes animais destinados ao consumo
humano. -

Mesmo hai algúns países non pertencentes á Unión Europea que
teñen decretado embargos preventivos, en relación coa importación
de carne de vacún procedente daquel país suramericano.

Sendo moi importante a seguridade alimentaria, e coñecendo que a
calidade é algo que demandan cada día máis os consumidores,
convén extremar os controis na importación de vacún -non sólo a
través das entradas de produtos directamente daquél país- senón
tamén os procedentes doutros países que poden resultar "bases
intermedias" para a introducción no Estado e mesmo nas CC.AA.

Non podemos esquencer que Galicia -e España- pasou por
momentos difíciles, na crise da EEB, e tivemos importantes
dificultades para que os nosos produtos poideran acadar
novamente uns niveis de aceptación importante entre a cidadanía.

Pol o tanto, a Deputada e Deputados que asinan solicitan resposta
oral ás seguintes cuestións:

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 + e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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1.- ¿ Ten coñecemento a Consellería do Medio Rural, da
importación de carne de vacún procedente do Brasil, que poidera
ter chegado a Galicia?.

2. -¿ Ten recibido información a Consellería, procedente do MAPA,
en relación con esta cuestión?.

3.- ¿É conscente o goberno de Galicia do problema que pode
significar para o Estado e tamén para o noso país, a introducción no
mercado de produtos de dubidosa cualidade e sin garantías
sanitarias ?.

Santiago de Compostela, 2 de Agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

Roberto Castro García na data 02/08/2007 11:58:36

María Amparo González Méndez na data 02/08/2007 11:58:39

Antonio Rodríguez Miranda na data 02/08/2007 11:58:43

]osé Manuel Baltar Blanco na data 02/08/2007 11:58:49

Pazo do Parlamento i Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 + e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Á Mesa do Parlamento

Má Amparo González Méndez, Má Marta Cerdido Pintos e Marta
Rodríguez Arias, deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Pregunta para a súa resposta por escrito.

O pasado 1 de xaneiro entrou en vigor a Lei de Promoción da
Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de
Dependencia ou "Lei de Dependencia".

O pasado 7 de maio, a Vicepresidencia puxo en marcha a campaña
In-dependencia co obxecto de informar e recoller as solicitudes de
tódalas aquelas persoas que o demandasen.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes
preguntas:

1.- ¿Cántas solicitudes se remitiron á Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar antes do 7 de maio na provincia de A
Coruña?.

2.- Dende o 7 de maio ata o 31 de xullo, cántas solicitudes da
provincia de Coruña, se rexistraron cada día?

Santiago de Compostela, 23 de Xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

María Amparo González Méndez na data 26/07/2007 15:55:15

María Marta Cerdido Pintos na data 26/07/2007 15:55:24

Marta Rodríguez Arias na data 26/07/2007 15:55:35

62562



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/07/2007 09:30

DEGALICIA N° Rexistro: 22664
Data envio: 26/07/2007 15:59:09.478

Á Mesa do Parlamento

Má Amparo González Méndez, Carmen Janet Salgado Núñez,
Susana López Abella e Marta Rodríguez Arias, deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa
resposta por escrito.

O pasado 1 de xaneiro entrou en vigor a Lei de Promoción da
Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de
Dependencia ou "Lei de Dependencia".

O pasado 7 de maio, a Vicepresidencia puxo en marcha a campaña
In-dependencia co obxecto de informar e recoller as solicitudes de
tódalas aquelas persoas que o demandasen.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes
preguntas:

1.- ¿Cántas solicitudes se remitiron á Vicepresidencia da
igualdade e do Benestar antes do 7 de maio na provincia de Lugo?.

2.- Dende o 7 de maio ata o 31 de xullo, cántas solicitudes da
provincia de Lugo, se rexistraron cada día?

Santiago de Compostela, 23 de Xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

María Amparo González Méndez na data 26/07/2007 15:55:53

Carmen Janet Salgado Núñez na data 26/07/2007 15:56:03

Susana López Abella na data 26/07/2007 15:56:10

Marta Rodríguez Arias na data 26/07/2007 15:56:26
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Á Mesa do Parlamento

Má Amparo González Méndez, Má Luísa Valladares Rodríguez e
Marta Rodríguez Arias, deputadas do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito.

O pasado 1 de xaneiro entrou en vigor a Lei de Promoción da
Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de
Dependencia ou "Lei de Dependencia".

O pasado 7 de maio, a Vicepresidencia puxo en marcha a campaña
In-dependencia co obxecto de informar e recoller as solicitudes de
tódalas aquelas persoas que o demandasen.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes
preguntas:

1.- ¿Cántas solicitudes se remitiron á Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar antes do 7 de maio na provincia de
Ourense?.

2.- Dende o 7 de maio ata o 31 de xullo, cántas solicitudes da
provincia de Ourense, se rexistraron cada día?

Santiagó de Compostela, 23 de Xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

María Amparo González Méndez na data 26/07/2007 15:56:44

María Luisa Valladares Rodríguez na data 26/07/2007 15:56:52

Marta Rodríguez Arias na data 26/07/2007 15:57:01
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Á Mesa do Parlamento

Má Amparo González Méndez, Pilar Rojo Noguera e Marta
Rodríguez Arias, deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Pregunta para a súa resposta por escrito.

O pasado 1 de xaneiro entrou en vigor a Lei de Promoción da
Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de
Dependencia ou "Lei de Dependencia".

O pasado 7 de maio, a Vicepresidencia puxo en marcha a campaña
In-dependencia co obxecto de informar e recoller as solicitudes de
tódalas aquelas persoas que o demandasen.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes
preguntas:

1.- ¿Cántas solicitudes se remitiron á Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar antes do 7 de maio na provincia de
Pontevedra?.

2.- Dende o 7 de maio ata o 31 de xullo, cántas solicitudes da
provincia de Pontevedra, se rexistraron cada día?

Santiago de Compostela, 23 de Xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

María Amparo González Méndez na data 26/07/2007 15:57:13

Pilar Rojo Noguera na data 26/07/2007 15:57:19

Marta Rodríguez Arias na data 26/07/2007 15:57:32
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Á Mesa do Parlamento

José Fervenza Costas, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa
a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Ao parecer este ano é a Consellería do Medio Rural o que contrata
ao persoal que vai prestar os seus servizos na prevención dos
lumes.

Polo exposto, o Deputado asinante formula as seguintes preguntas:

1. ¿Qué número de persoas se destinou para a prevención dos
lumes nos montes de Moaña?

2. ¿Cal será a súa labor durante os meses de risco de incendio?

3. ¿Qué categoría profesional teñen os contratados?

4. ¿Concedeuse algunha subvención para a prevención de
incendios ao Concello de Moaña?

5. De ser así, ¿canto e para qué?

6. ¿Se impartiu algún curso por parte da Xunta de Galicia para
preparar ao persoal eventual contratado para a campaña
contraincendios do 2007?

7. ¿Cal é o salario mínimo estipulado para estes traballadores
eventuais na prevención de incendios da Comarca?

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2007
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Asinado dixitalmente por:

]osé Fervenza Costas na data 27/07/2007 14:19:00
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Á Mesa do Parlamento

José Fervenza Costas, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa
a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Ao parecer este ano, é a Consellería do Medio Rural, o que contrata
ao persoal que vai prestar os seus servizos na prevención dos
lumes.

Polo exposto, o Deputado asinante formula as seguintes preguntas:

1. ¿Qué número de persoas se destinou para a prevención dos
lumes nos montes de Cangas?

2. ¿Cal será a súa labor durante os meses de risco de incendio?

3. ¿Qué categoría profesional teñen os contratados?

4. ¿Concedeuse algunha subvención para a prevención de
incendios ao Concello de Cangas?

5. De ser así, ¿canto e para qué?

6. ¿Se impartiu algún curso por parte da Xunta de Galicia para
preparar ao persoal eventual contratado para a campaña
contraincendios do 2007?

7. ¿Cal é o salario mínimo estipulado para estes traballadores
eventuais na prevención de incendios da Comarca?

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2007
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Asinado dixitalmente por:

]osé Fervenza Costas na data 27/07/2007 14:19:22
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Á Mesa do Parlamento

José Fervenza Costas, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa
a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Ao parecer este ano, é a Consellería do Medio Rural, o que contrata
ao persoal que vai prestar os seus servizos na prevención dos
lumes.

Polo exposto, o Deputado asinante formula as seguintes preguntas:

1. ¿Qué número de persoas se destinou para a prevención dos
lumes nos montes de Bueu?

2. ¿Cal será a súa labor durante os meses de risco de incendio?

3. ¿Qué categoría profesional teñen os contratados?

4. ¿Concedeuse algunha subvención para a prevención de
incendios ao Concello de Bueu?

5. De ser así, ¿canto e para qué?

6. ¿Se impartiu algún curso por parte da Xunta de Galicia para
preparar ao persoal eventual contratado para a campaña
contraincendios do 2007?

7. ¿Cal é o salario mínimo estipulado para estes trabaliadores
eventuais na prevención de incendios da Comarca?

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2007
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Asinado dixitalmente por:

]osé Fervenza Costas na data 27/07/2007 14:19:46
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Á Mesa do Parlamento

José Fervenza Costas, deputado do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa
a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Ao parecer este ano, é a Consellería do Medio Rural, o que contrata
ao persoal que vai prestar os seus servizos na prevención dos
lumes.

Polo exposto, o Deputado asinante formula as seguintes preguntas:

1. ¿Qué número de persoas se destinou para a prevención dos
lumes nos montes de Marín?

2. ¿Cal será a súa labor durante os meses de risco de incendio?

3. ¿Qué categoría profesional teñen os contratados?

4. ¿Concedeuse algunha subvención para a prevención de
incendios ao Concello de Marín?

5. De ser así, ¿canto e para qué?

6. ¿Se impartiu algún curso por parte da Xunta de Galicia para
preparar ao persoal eventual contratado para a campaña
contraincendios do 2007?

7. ¿Cal é o salario mínimo estipulado para estes traballadores
evéntuais na prevención de incendios da Comarca?

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2007
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Asinado dixitalmente por:

José Fervenza Costas na data 27/07/2007 14:20:08
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Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e Má Amparo

González Méndez, deputadas do Grupo Parlamentario Popular

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte

Pregunta para a súa resposta por escrito.

No Diario Oficial de Galicia do pasado luns 16 de xullo de 2007, a

Xunta publicaba un anuncio polo que se facían públicas as razóns

que xustificaban a concertación directa do alugueiro dun inmoble en

Santiago de Compostela, para situar dependencias da Comunidade

Autónoma de Galicia.

A tramitación deste procedemento de concertación directa dun

alugueiro está motivada na urxencia extrema de dispoñer dun

inmoble, dado o comezo da implantación do sistema para a

autonomía e atención á dependencia e a necesidade de situar a

unidade de coordinación e o equipo de valoración da dependencia.

E por ¡so, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:

1.- ¿En que basea a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a

urxencia extrema para solicitar a contratación directa do aluguer

dun inmoble, tendo en conta que dende o 1 de xaneiro de 2007

entrou en vigor a Lei de Dependencia?
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2.- ¿Levouse a cabo dende a Vicepresidencia da Igualdade e do

Benestar a planificación oportuna e a elaboración dunha análise

previa das necesidade para a posta en marcha do Sistema de

Atención á Dependencia?

3.- En caso afirmativo ¿Cando se levou a cabo a elaboración desta

análise previa e a planificación para a posta en marcha do

Sistema de Atención á Dependencia?

4.- ¿Non estaba previsto a creación dunha unidade de coordinación

e os correspondentes equipos de valoración nesta planificación?

5.- ¿Quen é o arrendador deste inmoble en Santiago de Compostela

e cal é o custo e a duración total deste alugueiro?

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 30/07/2007 9:35:15

Susana López Abella na data 30/07/2007 9:35:25

María Amparo González Méndez na data 30/07/2007 9:35:33

62575



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

DEGALICIA
Data asento: 30/07/2007 09:59
N° Rexistro: 22696
Data envio: 30/07/2007 09:59:30.004

Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e Má Amparo

González Méndez, deputadas do Grupo Parlamentario Popular

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte

Pregunta para a súa resposta por escrito.

O pasado 3 de agosto de 2005 quedaba constituído formalmente o

novo Executivo Galego. O Vicepresidente da Igualdade e do

Benestar anunciaba coa súa chegada que ía converter a Galicia en

referente da atención ás persoas maiores pero, segundo o informe

bianual "Las personas mayores 2006" elaborado polo IMSERSO,

Galicia mantén invariables os servizos sociais con respecto ao

documento do 2004.

O Vicepresidente anunciou o pasado mes de novembro de 2006

que o obxectivo do seu departamento era rematar coas listas de

espera para as residencias públicas dos maiores. Recalcou que

esperaba que para finais desta lexislatura, en 2009, non quedaran

persoas maiores esperando por unha desta prazas. Segundo o

Vicepresidente, o seu departamento conta con 405 millóns de euros

para 2007 e unha das actuacións principais será o incremento de

prazas residenciais públicas, con 1.100 novas prazas.
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A través de SOGASERSO, dende a Vicepresidencia se pretende

chegar a ter unha residencia de referencia en cada comarca,

concretamente pretende construír 5 grandes residencia cun total de

150 prazas cada unha.

O Vicepresidente tamén prometeu que en cada concello, igual que

é normal que exista un centro de saúde, se prevé que exista cun

centro de día.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:

1. ¿Cantas novas residencias públicas de maiores se teñen

posto en marcha durante os últimos 2 anos? ¿En que

concellos?

2. ¿Cantas novas prazas residenciais públicas creou a

Vicepresidencia dende o pasado 3 de agosto de 2005? ¿En

que residencias?

3. ¿Cantos novos centros de día puxo en marcha a

Vicepresidencia dende o 3 de agosto de 2005? ¿En que

concellos?
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4. ¿Cantas novas prazas públicas en centros de día creou a

Vicepresidencia dende o pasado 3 de agosto de 2005? ¿En

que centros de día?

5. ¿Como se está a desenvolver neste momento a promesa da

Vicepresidencia de crear 3.000 novas prazas públicas

residencias nesta lexislatura? ¿Cal é o cronograma que

manexa a Xunta?

6. ¿Como se están a desenvolver os proxectos de construcción

das 5 grandes residencias do SOGASERSO? ¿Que prazos se

barallan?

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 30/07/2007 9:36:08

Susana López Abella na data 30/07/2007 9:36:17

María Amparo González Méndez na data 30/07/2007 9:36:26
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Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e Má Amparo

González Méndez, deputadas do Grupo Parlamentario Popular

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte

Pregunta para a súa resposta por escrito.

A Xunta de Portavoces da FEGAMP, co fin de dar resposta a moitos

alcaldes que estaban solicitando datos á Federación pola falla de

información en relación á Lei de Dependencia, acordou o pasado 9

de maio dirixirse aos 315 concellos e as 4 deputacións provinciais,

para comunicariles que os servizos sociais de base de todos os

municipios e mancomunidades están legalmente habilitados para o

desenvolvementos e aplicación da citada Lei.

Este dereito está recollido no texto da norma legal onde se

establece que o sistema deberá desenvolverse coa colaboración e

participación das entidades locais ao longo de todo o proceso.

Asemade, a FEGAMP dirixiuse á Vicepresidencia para informarlle

do seu comunicado ás entidades locais sobre a súa capacidade

xestora na aplicación e tramitación da Lei e manifestar o

ofrecemento dos municipios para formalizar esa colaboración que

non existiu ata o de agora.
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É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:

1. ¿Levouse a cabo dende a Vicepresidencia da Igualdade e do

Benestar algunha xuntanza cos concellos dende a entrada en

vigor da Lei de Dependencia o pasado 1 de xaneiro? ¿En que

datas e lugar?

2. ¿Informouse aos concellos a través da FEGAMP das

competencias que teñen recollidas no propio texto da Lei?

3. ¿Celebrouse algunha xuntanza cos concellos para coordinar a

implantación da Lei en Galicia e a súa posta en marcha? ¿En

que datas e lugar?

4. ¿Contouse cos concellos para a posta en marcha da campaña

informativa In/dependencia? ¿Que tipo de colaboración se Iles

pediu dende a Xunta?

5. ¿Contouse coa importante rede de atención primaria e

comunitaria que hoxe en día xestionan boa parte dos servizos

recollidos na Lei e que contan co persoal axeitado para facer

chegar a información e levar a cabo o seguimento das

persoas usuarias do sistema? ¿Que concellos están

colaborando coa Xunta?
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6. ¿Recibiu a Vicepresidencia o acordo da FEGAMP onde

manifestan o ofrecemento dos municipios para que exista esa

colaboración necesaria?

7. ¿Que ten pensado facer o Vicepresidente da Igualdade e do

Benestar despois de recibir este acordo da FEGAMP?

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 30/07/2007 9:37:03

Susana López Abella na data 30/07/2007 9:37:11

María Amparo González Méndez na data 30/07/2007 9:37:19
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Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e Má Amparo

González Méndez, deputadas do Grupo Parlamentario Popular

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte

Pregunta para a súa resposta por escrito.

O Vicepresidente da Igualdade e do Benestar anunciaba o pasado

mes de xuño de 2006 a creación dun Servizo Nacional de

Transporte Adaptado para a Dependencia. Para desenvolver esta

actuación contaba cos 60 millóns de euros comprometidos polo

Ministro de Traballo e Asuntos Sociais para a aplicación da Lei de

Dependencia en Galicia.

Un ano despois de facer este anuncio, concretamente o pasado

mes de xuño deste ano, o Vicepresidente volve a anunciar que

antes de que remate o ano o seu departamento porá en marcha un

Servizo de Transporte Adaptado chamado 065 Social.

Por outra banda, na actualidade existe un Programa (ANTA) que

permite que persoas con discapacidade e dependencia poidan

dispoñer dun servizo de transporte adaptado e acompañamento

social.
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Este programa se executa con cargo a fondos cofinanciados pola

administración do Estado e vai destinado aos concellos de entre

10.000 e 50.000 habitantes.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:

1. ¿O Servizo de Transporte Adaptado 065 Social que o

Vicepresidente anunciou o pasado mes de xuño deste ano ten

algo que ver co Servizo Nacional de Transporte Adaptado

para a Dependencia que anunciou en xuño de 2006?

2. ¿Está a funcionar na actualidade o Servizo Nacional de

Transporte Adaptado para a Dependencia que anunciara o

Vicepresidente o pasado mes de xuño de 2006? ¿Onde está a

funcionar? ¿Dende cando?

3. ¿0 Servizo de Transporte Adaptado 065 Social que o

Vicepresidente anunciou o pasado mes de xuño deste ano ten

algo que ver co Programa ANTA?

4. ¿Está a funcionar na actualidade o Programa ANTA que se

executa con cargo a fondos cofinanciados pola administración

do Estado? ¿Cales son os concellos beneficiarios e o importe

total das axudas?
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5. ¿En que consiste o Servizo de Transporte Adaptado 065

Sócial que o Vicepresidente anunciou o pasado mes de xuño

deste ano? ¿Cando se vai a por en funcionamento?

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 30/07/2007 9:37:52

Susana López Abella na data 30/07/2007 9:38:01

María Amparo González Méndez na data 30/07/2007 9:38:09
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Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias e Miguel Santalices Vieira, deputados do

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto

no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,

presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa

resposta por escrito.

Dende a Xunta de Galicia estase a distribuír entre os médicos do

SERGAS un formulario "Informe de Saúde de Persoas Maiores de

tres anos" para a solicitude de valoración de grao e nivel de

dependencia.

Neste formulario se indica que dada a incidencia deste informe na

avaliación do expediente de solicitude para a valoración do grao e

nivel de dependencia, é importante que cubran todos os datos

contidos neste.

O médico ten que informar sobre o diagnóstico de enfermidades e

outras condicións da saúde ou problemas relacionados co

desenvolvemento, tratamentos actuais ou situación de dependencia

na que se atopa.

É por iso, polo que os deputados asinantes fan as seguintes

preguntas:
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1. ¿Informouse dende a Consellería de Sanidade aos médicos

do SERGAS sobre a distribución deste formulario? ¿Cando?

2. ¿Levouse a cabo dende a Consellería de Sanidade unha

reunión previa cos facultativos do SERGAS co fin de

informariles sobre os trámites a seguir para a elaboración

deste informe de valoración do grao e nivel de dependencia e

a súa finalidade? ¿Cando? ¿Onde tivo lugar? ¿Quen asistiu á

xuntanza?

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 30/07/2007 9:41:24

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 30/07/2007 9:41:38
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Á Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Amparo González Méndez, Roberto
Castro García e José Manuel Baltar Blanco, Deputada e Deputados
do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta, para a súa contestación por escrito:

Dende a toma de posesión do actual Goberno da Xunta de Galicia,
por parte 'deste téñense tomado numerosas decisións que levaron á
creación de novas entidades ou organismos para a xestión de asuntos
de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

Polo exposto, os Deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:

11 Que entidades ou organismos con personalidade xurídica se teñen
creado pola Xunta de Galicia dende agosto de 2005 ata a data actual,
incluíndo aqueles nos que a participación da Xunta sexa parcial?

21 Que forma xurídica adoptaron cada un destes novos organismos ou
entidades?

31 Cales son as finalidades ou obxectivos de cada un cada un destes
novos organismos ou entidades?

41 Dende que momento están funcionando cada un destes novos
organismós ou entidades?

511 Que Entidades extinguíu a Xunta dende agosto de 2005, en que data
e por que motivos?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2007.

Asinado dixitalmente por:

Antonio Rodríguez Miranda na data 30/07/2007 12:23:01
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María Amparo González Méndez na data 30/07/2007 12:23:11

Roberto Castro García na data 30/07/2007 12:23:31

]osé Manuel Baltar Blanco na data 30/07/2007 12:23:44
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Á Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Amparo González Méndez, Roberto
Castro García e José Manuel Baltar Blanco, deputada e deputados do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta, para a súa contestación por escrito:

Dende a toma de posesión do actual Goberno da Xunta de Galicia
por parte deste téñense tomado numerosas decisións que levaron á
creación de novas entidades ou organismos para a xestión de asuntos
de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

Polo exposto, os Deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:

11 Que número de traballadores ten cada unha das entidades ou
organismos con personalidade xurídica creados pola Xunta de Galicia
dende agosto de 2005 ata a data actual?

21 Que tipo de vinculación xurídica (con indicación se é fixa ou temporal)
ten cada un dos traballadores de cada unha das entidades ou
organismos con personalidade xurídica creados pola Xunta de Galicia
dende agosto de 2005 ata a data actual?

31 Cómo foi seleccionado cada un dos traballadores (indicando a data
de convocatoria e medio no que se publicase) de cada unha das
entidades ou organismos con personalidade xurídica creados pola Xunta
de Galicia dende agosto de 2005 ata a data actual?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2007.

Asinado dixitalmente por:

Antonio Rodríguez Miranda na data 30/07/2007 12:27:21
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)osé Manuel Baltar Blanco na data 30/07/2007 12:27:51
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Á Mesa do Parlamento

Ignacio López-Chaves Castro, Deputado do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, o abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa a seguinte Pregunta para a súa contestación por escrito:

Durante a visita, no mes de marzo, do Presidente da Xunta de
Galicia a Brasil formuloulle ao Presidente da República Federativa
de Brasil a participación especial de Brasil na Cidade da Cultura.

Polo exposto, o Deputado asinante formula a seguinte pregunta:

1 á.- ¿Que reunións, encontros ou calquera outro tipo de contactos
se mantiveron entre a Xunta de Galicia e a República de Brasil para
determinar esa participación?

2á.- ¿Cándo e onde se celebraron esas reunións ou encontros?
¿Quen participou nelas? ¿A que acordos chegaron?

31.- ¿Que estudos, informes análises ou calquera outra
documentación existe sobre este tema? ¿Cal é o seu contido
íntegro?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 30/07/2007 12:38:50
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Á Mesa do Parlamento

Ángel Bernardo Tahoces, deputado do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ó abeiro do artigo, 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión en
relación á valoración que fai o goberno Galego sobre a
evolución do índice de prezos industriais en Galicia en
relación con España, durante o primeiro semestre do
ano 2007.

O Índice de Prezos lndustriais mide a evolución
mensual dos prezos dos produtos industriais na primeira
etapa da súa comercialización.

Entre os seus diversos usos destacan os seguintes:
como indicador se utiliza para o análise da inflación e da
formación dos prezos; como defiactor, para converter datos
en valor a prezos constantes; tamén utilízase para realizar
revisións nos prezos de determinados contratos.

Os prezos que miden os índices son prezos de venda
á saída da fábrica, obtidos polos establecementos
industriais nas transaccións que estes efectúan, excluíndo
os gastos de transporte e comercialización e o IVE
facturado. Son prezos efectivos derivados das vendas reais,
efectuadas o día quince do mes de referencia.

A cobertura do índice estendese a tódolos sectores
industriais, excluída a construción. Por tanto, investígase a
enerxía, a minería e as industrias manufactureiras.

O ano que se toma como base é o 2000, e a
metodoloxía supón que os índices elabóranse considerando
constante a estrutura relativa das cantidades vendidas. A
arquitectura do índice reflicte a estrutura industrial no ano
2000. As ponderacións téñense calculado de acordo á
importancia relativa das ramas de actividades e dos
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produtos no 2000, segundo a información subministrada
pola Enquisa Industrial.

O Instituto Nacional de Estatística ven de publicar o
índice de prezos industriais correspondentes ao mes de
xuño do 2007, o que permite estudar a evolución do índice
durante o primeiro semestre do ano 2007, e facer unha
comparativa da evolución dos prezos industriais durante
este período entre Galicia e España. O resultado do
mesmo, expresado dun xeito sintético, é o seguinte:

Indice Xeral de Prezos
lndustriais

Galicia Es aña Diferenza
Xaneiro 117,00 119,50 -2,50
Febreiro 117,30 120,20 -2,90
Marzo 117,70 120,90 -3,20
Abril 117,90 121,50 -3,60
Maio 118,40 122,10 -3,70
Xuño 118,80 122,30 -3,50

Unha conclusión inicial que se obtén é que os prezos
industriais en Galicia evolucionaron durante o primeiro
semestre do ano por debaixo da media Española, o que
puidera significar unha mellora da competitividade da nosa
industria. Pero existe un dato de grande preocupación. Esa
presunta mellora de competitividade obtense grazas á
evolución dos prezos dos bens de consumo e da enerxía,
pero a evolución dos prezos dos bens de equipo, que son
aqueles bens necesarios para a produción doutros bens,
produtos e servizos, que se trata por tanto, de activos fixos
produtivos das industrias manufactureiras e de proceso, así
como dos servizos básicos -auga, enerxía, transporte e
comunicacións- e, en xeral, de tódalas actividades
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económicas, en definitiva son os bens para a industria,
reflicten a seguinte evolución:

Indice de Prezos Industriais
dos Bens de E ui os

Galicia España Qíferenaa
Xaneiro 114,40 112,30 2,10
Febreiro 114,50 112,80 1,70
Marzo 114,50 113,30 1,20
Abril 114,50 113,40 1,10
Maio 114,60 113,80 0,80
Xuño 114,90 113,80 1,10

Esta evolución dos prezos nos bens de equipo ten
dous claras consecuencias: que exportemos menos, cos
conseguintes efectos a nosa balanza comercial, e que a
nosa propia industria fágase máis dependente do exterior,
efectos nos que resulta preciso meditar.

Na súa consecuencia procedemos á formulación da
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

¿O goberno Galego é consciente desta evolución dos
prezos dos bens de equipo?

¿Que valoración fai o goberno Galego da evolución
dos prezos industriais en xeral e moi particularmente dos
prezos dos bens de equipo?

¿Ten adoptada algunha medida o goberno Galego, ou
previsto adoptar, para facer máis competitivos os bens de
equipo producidos en Galicia?

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2007
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Asinado dixitalmente por:

Ángel Bernardo Tahoces na data 30/07/2007 13:01:50
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PARLAMENTO DE GALICIA
p^^^ REXISTRO XERAL ENTRADA

DEGALICIA
Data asento: 30/07/2007 13:54

^ N° Rexistro: 22715
Data envio: 30/07/2007 13:54:47.444

IAGO TABARÉS PÉREZ-PIÑEIRO e XOSÉ RAMON PAZ ANTON, deputados do

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do Regulamento da

Cámara, apresentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, sobre os

restos arquelóxicos atopados na Praza Carlos Casares de Xinzo de Limia.

O pasado día 16 de xullo nas obras que para a construción dun aparcadoiro

soterrado se están a realizar na Praza Carlos Casares de Xinzo da Limia acháronse

restos de, en aparencia, importante valor arqueolóxico. Así, atopouse un conxunto

de dovelas, incluída a chave, que poderían pertencer a un arco de medio punto de

entre 1,5 a 2,00 metros de diámetro que podería datar do século XV ou do XVI e que

ben podería formar parte -ser a porta ou a fiestra- dunha construción máis

importante. A pesares do indicado, e segundo reflicten os medios de comunicación,

a opinión dos especialistas sobre o valor arqueoióxico do atopado non é unánime.

Así o alcalde de Xinzo, D. Isaac Vila, entende que son pezas de escaso valor. Sexa

como for o certo é que non consta que se comunicase o achádego á Xunta de

Galiza -como esixe tanto a normativa municipal coma a lexislación nacional- e que a

día de hoxe ignórase o lugar no que se atopan os restos arqueolóxicos.

Ante esta situación -altamente irregular e ilegal- e coa finalidade de que se adopten

as medidas oportunas que por unha banda sirvan para a protección do patrimonio

arqueoióxico do noso país, que xunto ao seu evidente valor cultural e histórico e

para que non resulte de abondo, supoñen unha grande posibilidade de

desenvolvemento económico e turístico; e por outra banda para evitar que poidan

reiterarse infraccións legais como a descrita; dende o grupo parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego vimos formular as seguintes preguntas:
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A Consellaría de Cultura ten coñecemento exacto dos restos arqueoióxicos

atopados na Praza Carlos Casares de Xinzo da Limia e do seu valor arqueoióxico?

Que xestións ten previsto realizar a Xunta de Galiza para poder analizar o valor

histórico e arqueoióxico dos restos achados na Praza Carlos Casares de Xinzo da

Limia?

Ten detectado a Xunta de Galiza máis casos de ocultación ou destrución de restos

arqueoióxicos perpetrados por ou coa anuencia de entidades locais de achadegos ?

En calquera caso, qué medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza para evitar a

reiteración de atentados contra o patrimonio arqueolóxico coma os descritos supra?

Santiago de Compostela, 30 de Xullo de 2007.

Asdo.: lago Tabarés Pérez-Piñeiro

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Asdo.: Xosé Ramón Paz Antón

Deputado do G.P. do BNG.

Iago Tabares Pérez-Piñeiro na data 30/07/2007 13:53:31

Xosé Ramón Paz Antón na data 30/07/2007 13:53:45
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Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e Má Amparo

González Méndez, deputadas do Grupo Parlamentario Popular

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152, 154 e concordantes

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte

Pregunta para a súa resposta por escrito.

O programa de Acollemento Familiar pretende facilitar a integración

de persoas maiores e persoas con discapacidade no seo dunha

familia que, ademais de proporcionarile un ambiente e trato familiar,

atenda ás necesidades derivadas da súa avanzada idade e/ou

dependencia.

O acollemento poderá realizarse por persoas con idades

comprendidas entre os 18 e os 65 anos, tanto na vivenda do

acolledor como na do acollido, que non teñan relación de

parentesco en liña recta en ningún grao ou en liña colateral ata o

terceiro grao inclusive con ningún membro da unidade de acollida.

No caso de que o acollido sexa unha persoa dependente, poderá

formalizarse o acollemento con familiares por afinidade, agás que

na unidade de acollida existan outros familiares do acollido por

consanguinidade, maiores de idade e con obriga legal de prestariles

alimentos.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:
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1. ¿Cantas solicitudes do Programa de Acollemento Familiar se

presentaron durante o período 2006 - 2007?

2. ¿Cantas persoas que solicitaron acollerse a este Programa

foron beneficiarios do mesmo durante este período?

3. ¿Cantas persoas que solicitaron acollerse a este Programa

son dependentes?

4. ¿Cantas persoas beneficiarias deste Programa optaron pola

vivenda do acolledor?

5. ¿Cantas persoas beneficiarias deste Programa optaron pola

vivenda do acollido?

6. ¿Cantas persoas dependentes beneficiarias deste Programa

optaron polo acollemento por familiares?

Santiago de Compostela, 31 de Xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 31/07/2007 12:36:38

Susana López Abella na data 31/07/2007 12:36:46
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María Amparo González Méndez na data 31/07/2007 12:36:53
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Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e Má Amparo

González Méndez, deputadas do Grupo Parlamentario Popular

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152, 154 e concordantes

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte

Pregunta para a súa resposta por escrito.

A Lei de Dependencia, aprobada no Congreso dos Deputados o

pasado 30 de novembro de 2006 e en vigor dende o 1 de xaneiro

de 2007, establece que durante o ano 2007 atenderase aos

grandes_ dependentes e ata o 2.015 incorporaranse paulatinamente

os dependentes moderados.

Segundo deciaracións do Vicepresidente da Igualdade e do

Benestar, en Galicia a día de hoxe hai 91.500 persoas dependentes

e delas, 16.500 son grandes dependentes.

É por ¡so, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:

1. ¿Cantas persoas dependentes hai neste momento na nosa

Comunidade Autónoma por provincias e por grao de
dependencia?
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2. ¿Cantos grandes dependentes teñen dereito ás prestacións

durante este ano en Galicia?

3. ¿Cantas persoas dependentes hai entre os galegos no

exterior?

4. ¿Os galegos no exterior que son grandes dependentes teñen

dereito ás prestacións durante este ano?

Santiago de Compostela, 31 de Xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 31/07/2007 12:37:48

Susana López Abella na data 31/07/2007 12:37:56

María Amparo González Méndez na data 31/07/2007 12:38:05

62602



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADAp^ ^
Data asento: 31/07/2007 12:42

D

91ca
N° Rexistro: 22723
Data envio: 31/07/2007 12:42:32.973

Á Mesa do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e Má Amparo

González Méndez, deputadas do Grupo Parlamentario Popular

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152, 154 e concordantes

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte

Pregunta para a súa resposta por escrito.

O cheque asistencial é un programa destinado a axudar

economicamente a aquelas persoas maiores que, debido a unha

situación de severa ou gran dependencia, precisan doutra persoa

para desenvolverse na vida cotiá e teñen gastos extraordinarios

derivados da súa atención e coidado.

A finalidade deste programa é acadar unha mellor calidade de vida

e atención para as persoas maiores que presenten unha

dependencia física ou psíquica, axudándolles a manterse no seu

medio habitual. Así mesmo, persegue apoiar ás súas familias no

seu coidado.

Modalidades do Cheque Asistencial:

• Cheque residencia: colabora nos custos derivados da estadía

permanente en centros residenciais.

• Cheque atención diúrna: colabora nos custos derivados dos

coidados de mantemento e recuperación nos centros de día.
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• Cheque de atención no fogar: colabora nos custos ocasionados

polos servizos profesionais de atención que se prestan no fogar

do beneficiario.

• Cheque estadía temporal: destinado a colaborar nos gastos

derivados da estadía temporal do beneficiario en centros

residenciais (ata dous meses ao ano).

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:

1. ¿Cantas persoas solicitaron o cheque residencia durante o

período 2006 - 2007?

2. ¿Cantas das persoas que solicitaron o cheque residencia foron

beneficiarios do mesmo?

3. ¿Cantas persoas solicitaron o cheque atención diúrna durante o

período 2006 - 2007?

4. ¿Cantas das persoas que solicitaron o cheque de atención

diúrna foron beneficiarios do mesmo?
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5. ¿Cantas persoas solicitaron o cheque atención no fogar durante

o período 2006 - 2007?

6. ¿Cantas das persoas que solicitaron o cheque de atención no

fogar foron beneficiarios do mesmo?

7. ¿Cantas persoas solicitaron o cheque de estadía temporal

durante o período 2006 - 2007?

8. ¿Cartas das persoas que solicitaron o cheque de estadía

temporal foron beneficiarios do mesmo?

Santiago de Compostela, 31 de Xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa'do Parlamento

Marta Rodríguez Arias, Susana López Abella e Má Amparo

González Méndez, deputadas do Grupo Parlamentario Popular

de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152, 154 e concordantes

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte

Pregunta para a súa resposta por escrito.

As residencias son centros destinados a vivenda permanente e

común nos que se presta unha asistencia integral e continuada ás

persoas maiores. Segundo a súa capacidade, as residencias

clasifíca.nse en:

Miniresidencias: entre 13 e 59 prazas

Residencias: entre 60 e 120 prazas

Grandes centros residenciais: superiores a 120 prazas.

Segundo as persoas poidan ou non valerse por si mesmas, as

residencias poden ser de válidos, asistidos ou mixtas.

É por iso, polo que as deputadas asinantes fan as seguintes

preguntas:

1. ¿Cantas persoas solicitaron unha praza nunha residencia

durante o período 2006 - 2007?
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2. ¿Cantas das persoas que solicitaron unha praza residencial

durante este período foron atendidos?

3. ¿Cantas das persoas que solicitaron unha praza residencial

non a obtiveron?

4. ¿Cantas persoas están na actualidade en lista de espera para

obter unha praza nunha residencia, especificado por provincia

e por válidos e asistidos?

Santiago de Compostela, 31 de Xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 31/07/2007 12:40:33

Susana López Abella na data 31/07/2007 12:40:41

María Amparo González Méndez na data 31/07/2007 12:40:49
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Á Mesa do Parlamento

MARTA RODRÍGUEZ ARIAS e JOSÉ FERVENZA COSTAS,
deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan, ante
esa mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito.

Este Grupo Parlamentario ten coñecemento de que na
Unidade Operativa de Celeiro (Lugo) do Servizo de Gardacostas de
Galicia están a acontecer graves irregularidades.

O feito principal é que legalmente non teñen Xefe da Unidade
Operativa, é dicir, este organismo está a funcionar sen unha
xefatura real. Isto é así porque esta xefatura, ata o mes de
setembro do pasado ano, estaba a ser ocupada en comisión de
servizos por un axente pero, tras transcorrer o tempo
regulamentariamente establecido, a comisión de servizos rematou e
a persoa que gozaba deste réxime non pode volver a acceder a ela
ata pasar un ano. En consecuencia, podemos afirmar que a praza
permanece sen cubrir, deste setembro do pasado ano, o que
implica que ninguén se esta a facer cargo legalmente da Unidade
Operativa de Celeiro.

Fai un tempo, a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
procedeu a publicitar a cobertura temporal desta praza a través da
solicitude de currículos. Como consecuencia deste trámite,
presentáronse cinco funcionarios e, pese a ¡so, a praza segue
inexplicablemente sen cubrirse.

Segundo entende este Grupo Parlamentario, resulta
preceptivo e urxente a cobertura inmediata desta praza por algún
dos funcionarios que fixeron a súa correspondente solicitude tras a
consecuente convocatoria impedindo, desta forma, que a praza
permaneza deserta e o traballo continúe a realizarse por unha
persoa que está a exercer as súas funcións fóra da legalidade e de
maneira probablemente fraudulenta.

O Grupo Popular sospeita que podemos estar ante un
probable suposto de tráfico de influencias, de marcado carácter
sectario e cunha única intención: a de beneficiar a persoas moi
concretas. Sen dúbida esto supón unha grave inxerencia política no
normal funcionamento da administración pública, e deste organismo
da administración autonómica dependente da Consellería de Pesca.
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Todo ¡so, coa complicidade e benevolencia na figura do seu máximo
responsable da Secretaría Xeral, Miguel López Sieiro.

En base ao exposto con anterioridade, o Grupo Popular no
Parlamento de Galicia considera que é preciso responder ás
seguintes cuestións:

1.-) ¿Cando ten previsto resolver a Consellería de Pesca a
cobertura temporal da praza de Xefe da Unidade Operativa do
Servizo de Gardacostas en Celeiro (Lugo), convocada e publicada
no seu momento?

2:-) ¿Vai a Consellería de Pesca a seguir mantendo a
inexplicable situación actual? De ser así, ¿ata cando?

3.-) ¿En que data ten previsto cubrirse esta praza, co obxecto
de emendar a situación actual?

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:

Marta Rodríguez Arias na data 31/07/2007 12:42:30

7osé Fervenza Costas na data 31/07/2007 12:42:39
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PARLAMENTO DE GALICIA
p REXISTRO XERAL ENTRADA
DA Data asento: 01/08/2007 12:12

N° Rexistro: 22732
7Data envio: 01/08/2007 12:12:37.179

Carlos Fernando Blanco Parga, deputado do Grupo Parlamentar
do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa contestación por
escrito

O 30 de xullo deste ano, no interior dunha nave no peirao de reparacións
de Bouzas, en Vigo, produciuse un accidente laboral, co resultado dun
trabaliador morto.

O accidente aconteceu cando estaba realizando traballos de soldadura no
interior dunha peza dun barco.

Por este motivo o Grupo Parlamentar do BNG quixera realizar as
seguintes preguntas:

l.a) Segundo os informes técnicos do Gabinete de Saúde Laboral, cál é a
causa do accidente?

2.a) Cumpríanse nesta empresa tódalas medidas de seguridade
regulamentarias?

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2007.

Asdo.: Carlos Fernando Blanco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Fernando Blanco Parga na data 01/08/2007 12:11:29
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DEGALICIA
Data asento: 01/08/2007 12:30

NO Rexistro: 22733
Data envio: 01/0812007 12:30:04.342

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa á colisión dos pesqueiros

galegos "Sarridal" e "Virgen Tercera".

Na madrugada do 5 de Xullo colisionaban fronte ás costas de Cedeira o

arrastreiro "Virgen Tercera", con porto base en A Coruña, co volanteiro "Sarridal",

con porto base en Cedeira.

Afortunadamente non houbo que lamentar perda de vidas humanas, malia ao

risco do incidente, que si produciu desperfectos materiais no volanteiro, construído

con poliéster.

É sorprendente a repetición deste tipo de colisións no litoral galego, mais aínda

en buques que posúen radar e outros elementos de radiocomunicación marítimas que

en situación normal poderían ter evitado o incidente.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita:

1.") Que información posúe a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos sobre

a colisión dos pesqueiros "Sarridal" e "Virgen Tercera"?
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2.a) Que motivos poden explicar este feito?

Santiago de Compostela, 1 de Agosto de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 01/08/2007 12:30

DEGALICIA N° Rexistro: 22733
Data envio: 01/08/2007 12: 30:04.342

Bieito Lobéira Domínguez na data 01/08/2007 12:29:05
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Ana Belén Pontón Mondelo e Carme da Silva Méndez, deputadas do Grupo

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa ás

inundacións que se repiten na aldea de Monte Doma (Rianxo), desde que se iniciaron

as obras de desdobramento da vía de alta capacidade da Barbanza.

As obras que se están realizando para o desdobramento da Vía de Alta Capacidade da

Barbanza, están ocasionando problemas ao seu paso por Monte de Dorna no concello

de Rianxo. Esta aldea fai anos que quedou partida en dous ao pasar por riba dela a vía

da Barbann, comunicándose por dous túneles. Co inicio das obras de desdobramento

estanse levando adiante unha ampliación das pontes, que aínda non está rematada.

Desde que se iniciaron estas obras cada vez que chove os túneles inúndanse e quedan

incomunicadas varias casas. Concretamente o pasado 24 de xullo, foron 18 as

familias que ficaron illadas como consecuencia das chuvias rexistradas neste día e hai

menos dun mes tamén se rexistraron inundacións.. As veciñas e veciños destas

parroquia levan desde que se iniciaron as obras alertando de que as obras non están

ben, sen que até o momento se lles prestara atención.

Parece lóxico revisar este problema e darlle garantías aos veciños e veciñas de que

esta situación non se vai repetir de cara o futuro e que polo tanto, as inundacións non

se van a dar de novo.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
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l.a) Que valoración realiza a Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e

Transportes destes feitos?

2.a) Que medidas concretas ten previsto adoptar? En que prazo?

3a) Considera a Consellaría que a solución pasa por drenar a auga cada vez que se

produce unha inundación?

Santiago de Coinpostela, 2 de agosto de 2007.

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo

Carme da Silva Méndez

Deputadas do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Mondelo na data 02/08/2007 11:23:57

María Carme da Silva Méndez na data 02/08/2007 11:24:08

62615



w ^w.oa ^
w^^^^^ ..^

._::.-.. .. _ .,::.. .:..:. ...

^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^
Popular de ^aficia

Á Mesa-do Parlamento

PARLAMENTO DE GALICIA
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Data envio: 02108/2007 12:01:44.462

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA e JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO, Deputada e Deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo
152, 154 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte PREGUNTA ESCRITA dirixida ao Sr. Conselleiro
do Medio Rural.

Un dos-índices que reflicte actividade no medio rural é o número de
máquinas agrícolas que se inscriben cada ano. De entre elas, as
máis importantes son os tractores e tamén os seus apeiros
complementarios (cisternas, revolvedores, empacadoras,
autocargadores, arados e grades...).

A nivel to Estado, o número de máquinas e vehículos agrícolas
reducíuse de xeito importante: nun 6,2%, no caso dos tractores, e
nun 5,3% no referido a máquinas automotrices. Esto nos primeiros
cinco meses deste ano 2.007, a respecto dos rexistrados no ano
anterior.

Polo tanto, logo de escoitar a propaganda do goberno de Galicia, a
respecto da poboación que se fixa no medio rural, compre formular
as seguintes cuestións, das que se solicita resposta escrita:

1. -¿ Cal é o número de tractores rexistrados en Galicia, nos seis
primeiros meses do ano 2.007?.

2.- ¿Cal é o número de apeiros complementarios rexistrados no
noso país, neste período de tempo?.

Pazo do Parlamento i Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 * e-mail: gp-pp@parfamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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3. -¿Cal é o número de máquinas automotrices rexistradas na -
primeira metade do ano 2.007?.

4. - ¿Cal é a posición que ocupa Galicia, no contexto das CC.AA. do
Estado, en relación co incremento de máquinas agrícolas nesta
primeira metade do ano 2.007?.

Santiago de Compostela, 2 de Agosto de 2.007

Asinado dixitalmente por:

Roberto Castro García na data 02/08/ 2007 11:57:15

María Amparo González Méndez na data 02/08/2007 11:57:22

Antonio Rodríguez Miranda na data 02/08/2007 11:57:27

]osé Manuel Baltar Blanco na data 02/08/2007 11:57:32

Pazo do Parlamento s Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 * e-mai1: gp-pp@pariamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Á Mesa do Parlamento

MARTA RODRÍGUEZ ARIAS e JOSÉ FERVENZA COSTAS,
deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan, ante
esa mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

O Grupo Parlamentario Popular ten coñecemento da situación
de caos na que se atopa o Servizo de Gardacostas de Galicia e, en
consecuencia considera necesario poñer de relevo os seguintes
feitos:

Segundo as información das que dispoñemos, as prazas de
xefes da Unidade Operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia
non están a ser ocupadas por funcionarios titulares xa que, ata o
momento, non se procedeu á convocatoria dun concurso de
funcionarios de tal xeito que poidan optar a elas os axentes deste
corpo e, polo que parece, estas prazas están a ser cubertas polo
procedemento de adscrición provisional e en virtude de comisión de
servizos.

Sen dúbida, adoptar este tipo de decisións é unha maneira de
manter á xente nos mencionados postos, ben sexa de xeito
continuista ou ben coa intención de incorporar a persoal afín, por
razóns políticas ou sindicais, ou simplemente amigos persoais de
certos cargos.

Tal e a situación, que segundo os datos que manexa este
Grupo Parlamentario nalgúns casos se están a acometer graves
irregularidades co único obxectivo de contar cos seus
correlixionarios na cobertura das prazas mencionadas, e todo elo,
sen que existan avais suficientes que garantan que este persoal
"escollido por razóns políticas" posúe os méritos necesarios, ou
obtiveron a titularidade provisional da praza como resultado do seu
traballo ou do seu bo facer.

En consecuencia, está claro que non se está respectando
para o acceso a estas prazas os principios de mérito e capacidade,
legalmente previstos, senón que priman outros moi diferentes como
son os de amizade o pertenza aos grupos políticos ou sindicatos
afí ns á ideoloxía dos altos cargos da Consellería de Pesca. Postura
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que, en todo caso, debe ser entendida como sectaria,

En consecuencia, a maioría dos axentes do Servizo de
Gardacostas non teñen posibilidade algunha de acceder a estas
prazas en aplicación dos principios xerais que rexen a función
pública galega. A realidade é que se está a producir un alto grado
de caos e desconcerto coa política de persoal que desenvolven os
dirixentes da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, nun
servizo tan esencial para a pesca como é o de Gardacostas de
Galicia.

En atención ao exposto con anterioridade, o Grupo
Parlamentario Popular considera que cómpre responder ás
seguintes cuestións:

1.-) ¿Cales son os nomes, apelidos, escala, grupo e nivel das
persoas que están a cubrir, de maneira temporal, estas prazas de
xefes das Unidades Operativas no Servizo de Gardacostas de
Galicia?

2.-) ¿Cal é a forma de cobertura temporal que se utilizou en
cada un destes supostos?

3.-) ¿Que méritos se pediron para proceder á cobertura
temporal de cada unha das prazas nas xefaturas das Unidades
Operativas do Servizo de Gardacostas de Galicia?

4.-) ¿En cantas destas prazas, de que xeito e por que, se
fixeron cambios respecto do persoal que as ocupaba co Goberno
anterior?

5.-) ¿En que data se ten previsto publicar a tan esperada nova
Relación de Postos de Traballo (RTP) do Servizo de Gardacostas
de Galicia?

6.-) ¿En que data se ten previsto convocar o concurso de
funcionarios deste Servizo autonómico?

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2007

Asinado dixitalmente por:
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Marta Rodríguez Arias na data 31/07/2007 12:46:32

]osé Fervenza Costas na data 31/07/2007 12:46:42
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3.1 CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI
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3.8 PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO
3.8.1 MEMORIA ANUAL DO CONSELLO DE CONTAS E INFORME DE FISCALIZACIÓN DAS CONTAS DO SECTOR PÚBLICO DA COMUNIDADE  AUTÓNOMA
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8.3.3 CONVENIOS E ACORDOS
8.3.4 AXUDAS E BOLSAS
8.3.5 PUBLICACIÓNS

9. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
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RELACIÓN DE DEPUTADAS E DEPUTADOS PROCLAMADOS ELECTOS POR ORDE ALFABÉTICA

1.- Acuña do Campo, María del Carmen (PS deG-PSOE)
2.- Aymerich Cano, Carlos Ignacio (BNG)

3.- Baamonde Díaz, Agustín (PP)
4.- Balseiro Orol, José Manuel (PP)
5.- Baltar Blanco, José Manuel (PP)
6.- Barcón Sánchez, María del Mar (PS deG-PSOE)
7.- Barreiro Fernández, José Manuel (PP)
8.- BernardoTahoces, Angel (PP)
9.- Blanco Parga, Carlos Fernando (BNG)

10.- Burgo López, María de la Concepción (PS deG-PSOE)
11.- Cajide Hervés, María del Carmen (PS deG-PSOE)
12.- Calvo Pouso, Diego (PP)
13.- Castelao Bragaña, José Manuel (PP)
14.- Castiñeira Broz, Jaime (PP)
15.- Castro García, Roberto (PP)
16.- Cerdido Pintos, María Marta (PP)
17.- Cerviño González, Francisco (PS deG-PSOE)
18.- Cuíña Crespo, Xosé (PP)
19.- da Silva Méndez, María Carme (BNG)
20-. Fernández Leiceaga, Xoaquín María (PS deG-PSOE)
21.- Fervenza Costas, José (PP)
22.- Gallego Calvar, Carmen (PSdeG-PSOE)
23.- Gallego Lomba, José Manuel (PSdeG-PSOE
24.- Gómez Alonso, Alejandro (PP)
25.- González Mariñas, Pablo (BNG)
26.- González Méndez, María Amparo (PP)
27.- Lage Tuñas, José Manuel (PSdeG-PSOE)
28.- Lobeira Domínguez, Bieito (BNG)
29.- López Abella, María Susana (PP)
30.- López Besteiro, Manuela (PP)
31.- López Rodríguez, Dámaso (PP)
32.- López Veiga, Enrique César (PP)
33.- López Vidal, Pablo Xabier (PSdeG-PSOE)
34.- López-Chaves Castro, Ignacio Javier (PP)
35.- Losada Álvarez, Abel Fermín (PSdeG-PSOE)
36.- Mato Otero, Beatriz (PP)
37.- Meijón Couselo, Guillermo Antonio (PSdeG-PSOE)
38.- Méndez Romeu, José Luís (PSdeG-PSOE)
39.- Miras Portugal, Aurelio Domingo (PP)
40.- Negreira Souto, Carlos (PP)
41.- Núñez Feijoo, Alberto (PP)
42.- Orza Fernández, José Antonio (PP)
43.- Palmou Lorenzo, Xesús (PP)
44.- Parga Núñez, Manuel (BNG)
45.- Paz Antón, Xosé Ramón (BNG)
46.- Paz Franco, María Tereixa (BNG)
47.- Pérez Ares, César Augusto (PP)
48.- Pérez Herraiz, Margarita (PSdeG-PSOE)
49.- Pérez Touriño, Emilio (PSdeG-PSOE)
50.- Pita Varela, Jaime Alberto (PP)
51.- Pontón Mondelo, Ana Belén (BNG)
52.- Pose Mesura, Modesto (PSdeG-PSOE)
53.- Quintana Gónzalez, Anxo Manuel (BNG)
54.- Rego González, Ismael (PSdeG-PSOE)
55.- Riobó Dios, María Modesta (BNG)
56.- Rodríguez Arias, Marta (PP)
57.- Rodríguez Fernández, Maximino (PP
58.- Rodríguez Miranda, Antonio (PP)
59.- Rojo Noguera, Pilar (PP)
60.- Ruíz Rivas, Manuel Santos (PP)
61.- Salgado Núñez, Carmen Janet )(PP)
62.- Santalices Vieira, Miguel Ángel (PP)
63.- Santiso Miramontes, José Antonio (PP)
64.- Seara Sobrado, Laura Carmen (PSdeG-PSOE)
65.- Sestayo Doce, Beatriz (PSdeG-PSOE)
66.- Soneira Tajes, María Soledad (PSdeG-PSOE)
67.- Sueiro Pastoriza, Alberto (PP)
68.- Tabares Pérez-Piñeiro, Iago (BNG)
69.- Tojo Ramallo, Luís María (PSdeG-PSOE)
70.- Tomé Roca, José (PSdeG-PSOE
71.- Valladares Rodríguez, María Luisa (PP)
72.- Varela Sánchez, Ricardo Jacinto (PSdeG-PSOE)
73.- Vázquez Fernández, Manuel (PSdeG-PSOE)
74.- Vega Buxán, María Xosé (BNG)
75.- Villarino Santiago, Dolores (PSdeG-PSOE)
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